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Prosjektets 
omfang

Vansbro
Pizza, pai

Kungshamn 
& Uddevalla (lager)
Sild, kaviar, fiskeboller

Fågelmara
Ketchup, dressing

Eslöv
Ferdigmat, vegetar

Malmö (HQ)

Tollarp
Syltetøy

Örebro
Risfrutti, desserter

Kumla
Drikke, kald ferdigmat

Frödinge
Fryste kaker

Key 
facts

• En del av et større program for Orkla Group, som 
muliggjøre felles systemprosesser og datamodell

• Første roll-out av en fullstendig S/4HANA-basert 
ERP-plattform, versjon 1709 

• Orkla Foods Sweden (OFS) er den største delen av Orkla-
familien med:

• >14 400 individuelle test scripts i 452 scenarioer basert 
på real data

• >200 individuelle testere (>175 på det meste)

• 8 fabrikker (>200 produksjonslinjer), 
10 varehus og 1 HQ

• 31 tredjeparter involvert (service-tilbydere, leverandører, 
kunder, etc.)

• SAP-områdene inkluderte Product Lifecycle 
Management, Planning (IBP), innkjøp, logistikk (EWM), 
produksjon, vedlikehold, salg, finans, Analytics

• UX design-prinsipp var Fiori first

> 2 000 
SKUer

> 5,8 mrd SEK 
omsetning

>1 500 
ansatte 



• Reising kunne ikke gjennomføres

• Essensielle fabrikkressurser 
jobbet on-site

• Alle andre jobbet hjemmefra

Ny strategi:

• Bruk av virtuelle verktøy –
MS Teams

• Ytterligere support for å drive test 
fremover – UAT-guider

• Tettere oppfølging av 
management og sentralteamets 
funksjonelle eksperter (Orkla og 
Accenture) for å sikre kvalitet på test 
og rask håndtering av problemer

• Ytterligere training og 
forberedelser for å sikre at test 
kunne gjennomføres selv om 
testere satt alene

Covid medførte 
endring av 
test-approach

• Test-hub etablert i Eslöv, Skåne

• Test management, funksjonelle teams og 
support on-site

• Testere reiser inn og ut av Eslöv, ved behov

• Testere gruppert etter funksjon eller 
scenario

Original plan for gjennomføring av UAT

Den reviderte 
gjennomføringen 
av UAT



UAT

Etablering av test-scope

Forretnings-
prosesser

Løsningsscope

Data-scope

E2E-scenarioer

X-funksjonelle 
scenarioer

Systemintegrasjonstesting

Test scenarioer ble definert i SIT-fasen

Data- og scenariovarianter ble bestemt i samspill mellom 

Orkla og Accenture • Mix av E2E- og X-funksjonelle 
test-scenarioer

• Nytt dataomfang og 
datavarianter

• Benyttet ekte masterdata og 
utførte manuell last av 
lagervolum for å passe til scope

• I relevante scenarioer ble 
håndholdte enheter også brukt 
i testingen

Test-scenarioer 
basert på 
forretningsprosesser



Support 
Ansvarlig for support for å 
sikre framdrift samt 
defektfiksing

En ny måte å arbeide på

Funksjonelle eksperter og team leads fra 
Orklas sentralteam

Ansvarlig for scope, overordnet plan og 
testforberedelser for sitt team og E2E-

scenario, å sikre tilgjengelighet av testere og 
håndtering av testblokkere

Defect Manager
Overvåker, rapporterer og kontrollerer 
defekter. Økt fokus på denne rolle med 
remote testing for å sikre framdrift

Test management
Overvåker, rapporterer og håndterer den 

overordnede testutførelsen.

UAT Guide
Operativt ansvarlig for framdrift i testene

Testere
Utfører tester og informerer UAT-guidene ved 
spørsmål og defekter



Hva var suksessfaktorene?

• Kommunikasjon

• Support

• Synlighet

• Engasjement

• Positivitet

Teams

• En UAT-guide 
for hvert team

• Kontaktperson 
for testere

• Rapporterer status 
til prosjektledelsen

UAT-
Guides

• Styring på progresjon

• Sign-off hver milepæl

Kontinuerlig
Tracking

Menneskelig faktor

Positivitet til å 
prøve noe nytt

Testerne er kjernen til en god UAT-gjennomførelse

Samhørighet

EnergiEierskap



Ny måte å arbeide på = ny måte å tenke på

• Microsoft Teams = en by

• Innad i byen fantes det:

• Teams-team

• Teams-kanaler

• Diskusjonstråder

Microsoft Teams
→ En by

Teams-team
→ Et test-hus

• Et Teams-team = et test-hus i byen

• For funksjonelle tester: hvert team 
har sitt eget Teams-team i byen

• For x-funksjonelle tester: hvert test 
scenario har sitt eget Teams-team i 
byen

• For E2E-tester: hvert scenario har 
sitt eget Teams-team i byen

Teams-kanal
→ Rom i test-huset

• Hver Teams-kanal i et Teams-team = rom i 
test-huset

• Hver Teams-kanal er dedikert til en 
spesifikk gruppe av tester

• Retester og brukerveiledning må bli 
håndtert daglig

Diskusjonstråd
→ Et bord i rommet

• Hver diskusjonstråd i en Teams-kanal = bord 
i rommet

• All info om testdokumentasjon for å gjøre 
testen ligger i denne diskusjonstråden

• Testerne kan gå fra “bord til bord”, avhengig 
av hvilke tester hver tester er en del av 



Hva var 
utfordringene?

• Majoriteten av brukere kjente ikke SAP fra før

• SAP medførte større behov for kommunikasjon på tvers av 
funksjoner

• Fiori som brukerflate medførte større behov for endringsledelse

• Teamene hadde ulik grad av endringer

• Støttepersonell satt ikke fysisk sammen med testerne og kunne 
ikke gi sidemansopplæring

Endrings-

konsekvenser

• Noen team omstilte seg ikke like effektivt som andre

• Operasjonelle jobber vs. «kontorjobb»

• Jo mer manuelle oppgaver til daglig, jo færre forutsetninger 
for å gjøre desentralisert testing bra

Ulike 

forutsetninger

Desentralisert 

testing

• Tidkrevende med desentralisert testing, man sitter ikke sammen 
og kommunikasjonen «forsinker»

• Utfordringer med å kommunisere på tvers av teamene

• Re-kjøring av tester er uunngåelig ved desentralisert testing, og 
man oppnår ikke samme kompetansenivå på testerne som man 
normalt ville gjort med sidemannstesting

Hvordan vi 
håndterte 
utfordringene

• Opplæring måtte fremskyndes 
og gjøres digitalt

• Utfordringene medførte et 
behov for større bruk av 
superbrukere og støtte fra 
løsningseksperter fra Orkla og 
Accenture i gjennomføringen 
av UAT 

• UAT-guidene spilte en kritisk 
rolle i å sikre at problemer ble 
identifisert tidlig og kunne 
adresseres av support-teamet

• Satte opp kryss-funksjonelle 
møter for å sikre god 
kommunikasjon



Hvordan gjøre din neste UAT remote?

Noe testing bør gjøres sammen
men mye kan testes remote

Tenk gjennom påvirkningen av 

endringsledelse og hvilken 

training som må gjøres før UAT
i stedet for eller i tillegg til Deployment-

training

Sett opp en god struktur for 

kommunikasjon
gjennom MS Teams eller tilsvarende

Ha tilstrekkelig bemanning av 

egne  ansatte og fra 

implementeringspartner for å 

sikre fremdrift

Undervurder ikke UAT-guidenes 

viktighet for suksess

Overvurder ikke ressursenes 

forandringsangst
og bruk samtidig endringviljen til 

organisasjonen for å demme opp for 

forandringsangsten



Thank you!


