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Rike testdata
…uten å kopiere fra produksjon
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Testsenterets arbeid med 
testdata



Begreper

• Anonymiserte testdata

Produksjonsdata som er anonymisert for å brukes til test

• Syntetiske testdata

Data som er konstruert uten rot i virkelige data

• Skarpe data

Produksjonsdata



Erfaringer fra Grunnlagsdata-prosjektene

• Investert mye i generering av syntetiske data
• Et vellykket løp som har sikret høy grad av testautomatisering 

(funksjonelle ende-til-ende-tester, samt ytelse-, og 
robusthetstester)

• Men, har savnet produksjonslike anonyme data
• Ville avdekket feil tidligere i prosessen
• Ville sluppet færre feil til produksjon
• Ville utviklet og testet mer effektivt i intern sone og dermed lagt 

mer ansvar for test til utviklingsteamene



Drivere for anonymisering

• Personvernforordningen gir økende fokus på gode løsninger 
for testdata

• Når silo-systemene nå skal koble seg opp mot 
partsregisteret og andre moderniserte løsninger må disse 
også lese inn syntetiske og/eller anonymiserte testdata



Tre initiativer innen testdata

•Anonymisering av produksjonsdata

•Generering av syntetiske testdata

•Søk i testdata



Hvorfor anonymiserte og syntetiske testdata?

• Syntetiske testdata:
• Velegnet til kodenære tester og automatiserte tester på de fleste 

testnivåer.
• Trengs til tester hvor datakildene er nye og det ikke finnes 

eksisterende data
• Kan brukes helt åpent uten noen restriksjoner, f.eks. til test mot 

eksterne.

• Anonymiserte testdata
• Karakteristikk: Realistiske med komplette sammenhenger
• Velegnet til utforskende funksjonell test på alle testnivåer
• Velegnet til tester som krever volum og variasjon
• Regresjonstester på siste testnivå før produksjonssetting
• Brukes til interne tester



Historikk

• SITS Testsenteret opprettet i 2013
• Prioritert oppgave: Ta ansvar for felles testdata
• Behov for tverrgående, anonyme testdata i større volum

• Arbeidsgruppe anbefalte
• Anonymisering av produksjonsdata som første tiltak (på modernisert 

plattform)
• Både anonymiserte og syntetiske testdata bør tilbys

• Anonymiseringsprosjekt 2015 – 2016
• 3 ½ personer
• Anonymisere Partsregister + utvalgte dokumenttyper i Skatteinfo

• Løsning i forvaltning og videreutvikling fra januar 2017
• 2 personer fra 2017
• 4 fra 2018 for å ivareta anonymisering av legacy-systemene



Anonymiserte data



Anonymiseringsprosjektet

• Motivasjon
• Legge til rette realistiske testdata, som representerer variasjon 

og særtilfeller fra produksjon
• Komme gradvis bort fra bruk av skarpe data i test

• Omfang
• Startet med modernisert løsning 

• Anonymiserte parter
• Anonymiserte skattedata

• Arbeid pågår for å anonymisere også legacy-systemene som 
har verdikjeder mot moderniserte løsninger.



Ting å tenke på

• Hvilket nivå av anonymisering ønskes oppnådd?
• Krav, policyer, bruksområde? 

• Anonymisering
• Scramble, maskere, generere syntetiske verdier..?
• Beholde relasjoner og historikk? 
• Identifikatorer – kan vi benytte fødsels- og orgnumre som alt er i bruk?
• Adresseinformasjon – hva er viktig og ikke viktig?

• Skal folk fortsette å bo på samme sted?

• Testmessige behov
• Avklare spesielle behov hos systemmiljøene
• Hva er ikke testmessig interessant? Unngå unødvendig arbeid
• Hvilke data må henge sammen?



Løsning – grovt skissert

Filmottak Skatteinfo
(Anonymiserte dokumenter)

Partsregister
(initielt anonymisert)

Anonymiserer

Inndata 

Anonymiserte filer 

• Partsregister anonymiseres initielt fra klon av produksjon
• Anonymiserer inndata til Skatteinfo og populerer testmiljø med anonymiserte data
• Endringsfiler anonymiseres fortløpende til filarkiv



Anonymiserer-komponenten
• Anonymisereren er implementert som en Java-applikasjon
• Deployes i produksjon, anonymiserer produksjonsdata og overfører 

anonymiserte data til test.

• Implementert et generisk rammeverk for anonymisering av XML-
filer og flatfiler:

• Input: 
• XML-fil/flatfil som skal anonymiseres
• XSD-fil (skjemafil) 
• Konfigurasjonsfil for anonymisering (mapper et xsd-element til en 

anonymiseringsregel)
• Output: Anonymisert XML-fil/flatfil

• Skalerbart: Enkelt å legge til anonymisering av nye datatyper



Kontinuerlig innlesing av anonymiserte data
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Selvplukk av anonymiserte data
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Syntetiske data



Generering av syntetiske testdata (skattedata) 1/2
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Generering av syntetiske testdata (skattedata) 2/2
• Testklienten

• Genererer grunnlagsdata-innsendinger, dvs. XML-dokumenter

• Input: Grov spesifikasjon
• Dokumenttype
• Inntektsår
• Antall innsendinger, leveranser og dokumenter

• Populerer dokumentene med tilfeldige verdier:
• Gyldig i henhold til dokumenttypens XSD
• Lovlige verdier i forhold til kontroller
• Sammenhenger mellom dataelementer er ivaretatt

• Tilfeldige data:
• Dekker mange ulike scenarier over tid
• Dekker ikke helt konkrete behov for spesifikke testdata



Generering av parter

• Motivasjon:
• Lage fiktive familier og selskaper tilpasset spesifikke testformål
• Kunne lage automatiserte tester av endringshendelser på parter

• Opprettelse av fiktive (statiske) personer er ferdig

• Opprettelse av fiktive endringshendelser for personer er ferdig

• Opprettelse av enheter med tilhørende endringshendelser er 
foreløpig ikke laget

• Arbeidet er tenkt videreført for å lage et fiktivt modernisert 
Folkeregister



Søk i testdata



Søk i testdata

• Modernisert systemarkitektur gir nye føringer for søk etter testdata
• Ikke lenger relasjonsdatabaser hvor man søker med SQL
• Det aller meste ligger lagret som XML-dokumenter

• Gode søkemuligheter er viktig for å kunne nyttiggjøre seg effektivt 
av anonymiserte data til utforskende og automatisert test

• Formål: Kunne søke etter et sett med parter som har gitte 
egenskaper som er viktig for det vi ønsker å teste

• En person som er gift, har tre barn, inntekt under 200.000 og aksjer i 
utlandet

• En person med utenlandsk statsborgerskap som har et 
enkeltmannsforetak i Norge og bolig i utlandet

• En person som med ordinær lønn, forskuddstrekk og pensjonsforsikring



Modernisert folkeregister



Testdata i Folkeregisteret
• Vi skal kun benytte syntetiske testdata og har spesielt fokus på testdata i 

eksterne testmiljø

• Vi skal i prosjektperioden:
• Etablere en syntetisk testbefolkning og mulighet for å simulere hendelser på 

testbefolkningen.
• Tilby hendelsesliste i eksternt testmiljø, som konsumentene kan lytte på.



Syntetisk testbefolkning
• Basert på et representativt utvalg av Norges befolkning, men er konstruerte data 

som ikke har rot i virkeligheten.

• Navngis ikke med ekte navn, men med adjektiv og substantiv – f.eks «Vakker 
blomst».

• D-nummer og fødselsnummer i test kan ha overlapp med numre som er i bruk i 
produksjon.

• Vi ser for oss at testpersonene bor på ekte gateadresser, og med reelle 
postnummer og  kommunenummer da det er logikk knyttet til disse. (Avklart med 
Matrikkelen).



Levende syntetiske data
• De eksterne har behov for rike testdata. Vi ønsker ikke lage/vedlikeholde disse 

manuelt, da det vil bli for tungvint.

• Ser for oss å etablere funksjonalitet for å lage levende syntetiske testdata



Tverretatlig samarbeid om test



En del av noe større
• Det pågår et tverretatlig samarbeid om test og testdata.

• Skatteetaten har representanter i styringsgruppen og i 
arbeidsgruppene testdata og testautomatisering.

• Testdata fra modernisert folkeregister er første steg på veien 
mot test-Norge.



• Den som eier et register har 
et spesielt ansvar for å lage 
rike syntetiske testdata

• Lage en syntetisk 
«virkelighet» i testmiljøene -
test-Norge

Langsiktig mål

Kilde: Stortingsmelding 27 (2015–2016)



PwC’s Digital Services

Hvordan verdikjedeteste det som virker 
uoverkommelig

03



D R I F T S K L A R ?



• Personalia: Christian Brødsjø, 42, gift, 3 barn
• Arbeidssted: Promis Qualify
• Erfaring: Bred erfaring som testleder i store, komplekse og 

samfunnskritiske IT-prosjekter, programmer og 
forvaltningsporteføljer i offentlig og privat sektor – både på 
leverandør- og kundesiden

• Kompetanse: Testledelse, testrådgivning, prosessforbedring, 
kvalitetssikring og smidig prosjektstyring.

• Kontakt: cb@promis.no + linkedin.com/in/christianbrodsjo

Om meg



• Norges hovedflyplass
• Åpnet i 1998 og opprinnelig bygget for å håndtere 17 millioner

passasjerer i året
• Innen 2014 reiste nesten 24 millioner passasjerer til og fra flyplassen

hvert år
• Det økte antallet passasjerer det siste tiåret fikk Avinor, selskapet

ansvarlig for alle statlige flyplasser i Norge, til å godkjenne en
utvidelsesplan



Terminal 2
• OSL T2 startet opp våren 

2011 med et budsjett på 
14,05 milliarder, og planlagt 
ferdigstillingsdato april 2017

• 117.000 kvm med nye 
arealer & 17 nye innlands-
og utlandsgater skulle gjøre 
OSL i stand til å håndtere 28 
mill. passasjerer i året

• Landets største 
byggeprosjekt skulle 
gjennomføres, samtidig som 
flyplassen driftet i snitt 
90.000 passasjerer per dag





Trinnvis 
idriftssettelse



Opptrappingsplan



Testmotivasjon...



Vårt oppdrag

• Teste nye Oslo Lufthavn, inkl. både 
delleveranser og «ferdig flyplass»

• Evaluere driftsklarheten iht. 
idriftsettelse- og opptrappingsplan



Viktige beslutninger

1. HVA SKAL TESTES?
 Hva er testobjektene våre?

2. HVORDAN TESTER VI?
 Hva slags tilnærming skal vi ha til test?
 Kan vi benytte metoder & verktøy fra smidig programvaretesting?



Listen med testobjekter er endeløs…



Vår strategi: Teste flyplassprosesser!



Eksempel 1: Avgangsprosess



Eksempel 2: Turnaround-prosess



Testtilnærming

Kjøre fullskala verdikjedetester 
av alle hovedprosessene iht. 

idriftsettelseplanen

Benytte virkelige 
testpassasjerer og bagasje, i 

tillegg til «tradisjonelle» 
testdata

Benytte smidig metodikk og 
verktøy fra programvaretesting 

for alle planleggings-, 
gjennomførings- og 

rapporteringsaktiviteter









Testmetodikk og -
verktøy
• Mapping mellom krav, testcaser, 

testkjøringer, funn osv.
• Testcaseoppbygning iht. «beste 

praksis» fra programvaretesting
• Atlassian JIRA / Confluence / 

TestRail som verktøy for all 
planlegging, rapportering og 
avvikshåndtering

• Delleveransene håndtert som 
sprinter med «kontrollpunktstest»



Tester

• 61 tester (Mars-Desember 2016)
• 5.600+ eksterne testpassasjerer
• 250+ interne testpassasjerer
• 42.000+ testkolli gjennom BHS
• 1.700++ observasjoner registrert og 

evaluert; Flertallet ble løst før 
offisiell åpning av flyplassen

• Strømstanstest juleaften 2016
• Ytterligere testing 2017-2018 av 

nye leveranser



Resultat

• Nye Oslo lufthavn åpnet på tid og budsjett uten større 
vanskeligheter

• Våre tester og observasjoner reduserte risikoen for 
oppstartsproblemer ved å:

1. Avdekke og løse system- og prosessavvik før åpning
2. Øke den operasjonelle beredskapen gjennom praktisk 

opplæring av de flyplassansatte ifht. nye løsninger, 
areal og prosedyrer



Lærdommer

• Metoder og verktøy fra smidig programvareutvikling og -testing kan 
med stor fordel benyttes på andre type prosjekter

• Sterk ledelsesforankring sikret engasjement, tilstrekkelig ressurser til 
gjennomføring og gevinstrealisering

• Involvering av aktører og bruk av «ekte» testpassasjerer / testbagasje 
skapte trygghet

• Dokumenter kun det som er nødvendig  - fokuser på det som gir 
faktisk verdi



Spørsmål?



Takk for meg!

E-post: cb@promis.no
LinkedIn: linkedin.com/in/christianbrodsjo
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En sosial entreprenør som gjør en forskjell



• 44 ansatte
• 38 m/diagnose
• 4 kvinner
• Oslo
• Stockholm
• Stavanger



Oppstarten 

• «Customer Care & Billing»
• Funksjonell testing
• 3 måneders 

prøve/læringsperiode
• Leverte verdi etter 3 uker



Hva er utfordringene med diagnosen 

Asperger – mildeste formen for autisme - ASD

•Ser, hører og føler verden annerledes 
•Sosial interaksjon
•Spesielle interesser – går i dybden
•Struktur og rutiner
•Sensitiv for lyd og lys

•Kommunikasjon

•7% Ordene
•38% Betoningen
•55% Kropps språk



Hvorfor Smidig?

• Vet alt på forhånd?
• Endringer i krav/ behov?
• 40 % av feil  krav



Hva er sammenhengen mellom Lean og test?



Agile – Scrum og Asperger

• Stående møter

• Deltagende og interaktivt

• Sosialt og kreativt

• Tidsstyrt med sprinter

• Arbeidsoppgaver og Kanban

• Kaster ikke bort tid på møter

• Felles fora for å fremme mine synspunkter

• Klar og tydelig oppgavefordeling, hente oppgaver

• Håndterlig størrelse på teamet

• Det sosiale er ikke viktig – de kan jobbe



• Store datamengder for å finne mønstre og avdekke feil. 
• Fordyper seg i konsernets aller mest komplekse data.
• Større utholdenhet ift feilsøking 
• Ikke veldedighet. 
• Leverer svært gode resultater. 
• Antallet dager med feil i bankens systemer falt markant

1400 feilmeldinger – mønstergjenkjenning – 4 timer - løsning



Vi har gode kundehistorier gjennom 8 år



Gjennomgående tilbakemeldinger fra kunder

• Finner «alle» feil også de som ingen andre har funnet før

• Helt «rå» på oppgaven de settes til – raske og effektive

• Lærer nye saker raskt – fag og verktøy

• Levere før tiden

• Liker agile prosjekter

• «Value for money»

• Lojale – blir over tid

Et sterkt team inkluderer en Asperger

sverre@unicus.no 90151288
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Nils Christian Haugen

HIT-nettverket 13. juni 2018

Automatisk test – hvorfor så vanskelig?





Hvorfor er automatisk test viktig?
 Rask flyt fra utvikling til produksjon

 Rask feedback på om en kodeendring har uønskede sideeffekter

 Bidrar til kollektivt team-eierskap til produktkvalitet

 Bedre testdekning

 Sikkerhetsnett som gjør at flere våger å endre koden 



Er det vanskelig?
 Min erfaring og det jeg hører fra kolleger: JA!

 Spesielt forvaltning og opprettholdelse av testdekning over tid

 Hvorfor er det slik?



http://fromgentogen.us/example-of-enterprise-architecture/example-of-enterprise-architecture-creative-on-architecture-throughout-enterprise-it-architecture-goals-trends-and-perspectives-18/



https://blogs.msdn.microsoft.com/mikewalker/2009/03/11/mapping-current-state-architectures-across-the-enterprise/
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Noen vanlige problemer
1. Skjøre tester mot delte testinstanser av samarbeidende systemer

2. Arbeidskrevende å simulere samarbeidende systemer

3. Simulator kommer ut av synk med virkeligheten

4. Vanskelig å finne relevante og dekkende testdata

5. Uklar testdekning pga 2. og 4.

=> Nedprioriterer å skrive og forvalte automatiske tester!



Det underliggende problemet
 Ugunstig inndeling i team (organisasjon) og systemer (arkitektur)

 Det som endrer seg sammen bør forvaltes og testes sammen (av samme team)

 Men ingen inndeling passer alle endringer 100% – må kompromisse på noe

MEN: 

Til tross for problemene, det er fortsatt viktig å ikke nedprioritere automatisk testing!



Hvorfor er automatisk test viktig?
 Rask flyt fra utvikling til produksjon

 Rask feedback på om en kodeendring har uønskede sideeffekter

 Bidrar til kollektivt team-eierskap til produktkvalitet

 Bedre testdekning

 Sikkerhetsnett som gjør at flere våger å endre koden 
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Takk for oppmerksomheten!
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Mest sannsynlig: 30 minutter
Median (50% under): 35 minutter
Gjennomsnitt: 40 minutter
90%-maksimum: 55 minutter

Siverts reisetid



Q4 – Mest sannsynlig tidsbruk 10 arbeidsdager?

Fasit: 390-400 timer. Det er gjennomsnitt (mean) til
fordelingen som bør legges sammen. 
Sum av mest sannsynlig (30 x 10 = 300) gir alt for lavt
svar. 
De fleste underestimerer, men flere har vært på våre
tidligere seminarer, og lært.

Summen av mest sannsynlig
tidsbruk er mye lavere enn den 
mest sannsynlige summen.



Q5 – 90% sikker-estimate (maksimum, p90 for ti dager)

Fasit: ca. 440 tv for p90. Stor spredning. 
Dårlig intuisjon … 

De aller fleste overestimerer sterkt!

Man kan ikke legge sammen p90 i
opprinnelig fordeling (ca. 55 x 10 = 550) 
uten å sterkt overestimere.



Q8 - Sivert har i 50% av gangene (p50, median) brukt mindre tid enn ..

Fasit: p50 (median) er ca. 35. De fleste ser dette. Bra estimert. Dette er vi 
ofte godt på.



Q10 - Sivert har i gjennomsnitt (summen av alle gangen delt på antall 
ganger) brukt …

Fasit: ca. 40. 
Dere undervurderer typisk gjennomsnitt litt (man undervekter ofte effekten
av den lange halen mot høye verdier – effekten av worst case - for 
summering og gjennomsnitt), men ikke så mye i dette tilfellet.



Erfaringer med automatisering av test

Hvor enig er du i ...



De fleste - men ikke alle –
opplever at 
automatisering av test 
reduserer kostnader. 

Bare (?) ca. halvparten
opplever redusert 
utviklingstid.

Nesten alle opplever 
høyere kvalitet og at 
dette er avgjørende for å 
lykkes med hyppige 
leveranser.



Verktøysiden oppleves 
stort sett ikke 
problematisk.

Svært få er uenig i at det 
er en vesentlig del som 
ikke bør automatiseres.

Mer enn halvparten 
opplever at det ikke er 
enkelt å vedlikeholde 
testene.



De fleste har planer om å 
automatisere mer.

Flere enn halvparten 
opplever at det er 
vanskelig å finne 
kompetanse/lære opp.

Nesten halvparten har 
opplevd å noen ganger 
automatisere for mye!
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Takk for nå – vel hjem!


