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Dagens
program
• Information governance -

hvad er det?
• Information governance –

hvad er problemet?
• ”Frække løsninger” –

findes de? 



3Information governance

The Information Governance
Initiative (2018), en US-based
tænketank beskriver IG som: 

“the activities and technologies
that organizations employ to 
maximise the value of their
information while minimizing
associated risks and costs.”

(Brooks, 2019)



Teknologier
• Content management 
• Records management 
• Document management
• Social media management
• Business process management
• Knowledge management
• Social media management
• Metadata og taksonomier

Aktiviteter
• Styre
• Sikre
• Give adgang til
• Udforske

(The Information Governance Initiative, 2018)

Data

Infor
mationViden



Hvad siger I? 

• Hvad er Information 
governance? 

• Hvilke aktiviteter omfatter det?

• Hvilke teknologier omfatter det?

• Hvilke ressourcer omfatter det?

• Information management, records
management, information governance?



6Information governance – hvad er problemet?

• GIGA
• Awareness – viden omkring information

• Abundance – mængder af information

• Findability – hvor nemt info kan findes
• Metadata
• Vocabulary
• Search skills
• Aboutness

• Permission - adgangskontrol

• Coordination – mellem info ejere

• Time – nødvendigt tidsforbrug

• Searcher skills - informationskompetence
(Freund, 2015)

Information Governance Initiative (2018)



Hvad siger I? 

• Hvad oplever I som vigtige 
problemstillinger og udfordringer?



Den “kedelige” løsning

Information strategi
• Overblik og styring af kanaler og ressourcer
• Klart ejerskab og rollefordeling
• Kassation, reduktion, prioritering af indhold
• Versionering
• Rettigheder og access
• Metadata og taksonomi

• Brugertræning – chat, digitale cafeer, webinarer



“Frække” løsninger

• Intelligente løsninger

• Adfærdsbaseret ranking

• Relaterede søgninger

• Relateret indhold

• Chatbots

• Semantisk support

• Automatisk kategorisering

• Query expansion

• Forklaring

• Målrettede, task orienterede løsninger



Chatbots

• En chatbot er et stykke software som vi kan tale eller skrive 
med via et ‘conversational’ interface. 

• De chatbots, der fungerer bedst, er dem, der har et klart 
og simpelt formål, og som formår hurtigt at sætte dig ind i, 
hvad du kan bruge den til. 

• Bruges f.eks. til:

• Telefonnumre

• HR forms

• Arbejdsregulativer

• Mødeindkaldelser

• Password setting



Automatisk kategorisering



Semantisk support

• Synonymringe og query expansion
• Taksonomi: relationer og forklaring



Semantisk support



Metadata og filtrering



Best bets



Målrettede, task orienterede værktøjer
Et eksempel

• Undersøgelse af søgepraksis i stor dansk
produktionsselskab

• Mål er at forstå udfordringer med henblik på
forslag til løsninger

• Undersøgelsesdesign
• 6 måneders logananalyse
• Spørgeskemaundersøgelse
• Contextual inquiry interviews

• Fokus på at få indsigt I
• Arbejdsopgaver og søgeopgaver
• Arbejdsområder og -roller
• Søgefrekvens
• Søgeemner
• Udfordringer

(Freund, Toms 
& Waterhouse, 
2005)



Brugerkategorier baseret på søgehyppighed

Antal søgninger 
(% af alle 

søgninger)

Antal aktive 
medarbejdere 

(% af alle aktive 
medarbejdere)

Antal søgninger 
per aktiv 

medarbejder

Gennemsnitligt 
antal søgninger 

per aktiv 
medarbejder 

Højfrekvente
brugere

115,112 
(39.9%)

479 
(8.2%) 148-878 240.3

Frekvente
brugere

92,624 
(32.1%)

967
(16.5%) 64-147 95.8

Lavfrekvente 
brugere

80,627 
(28.0%)

4408 
(75.3%) 1-63Antal 18.3

Alle aktive 
brugere

288,363
(100%) 

5,854
(100%) 1-878 49.3



Emnekategorier per brugerkategori
Emnekategori Højfrekvente 

brugere
N=479

Mellemfrekvente 
brugere
N=967

Lavfrekvente 
brugere
N=4408

Alle aktive brugere
N=5854

Personer 63.4% 61.7% 51.3% 59.5% 

Kvalitet 4.4% 4.5% 6.3% 5.0%

IT 2.6% 3.4% 6.7% 4.0%

HR 2.2% 2.5% 3.9% 2.8%

Produkter 1.9% 1.6% 1.6% 1.7%

Finans 1.1% 1.5% 2.2% 1.5%

Services 1.0% 1.0% 1.2% 1.1%

Ressourcer 1.3% 0.9% 0.8% 1.1%

Intranet 0.8% 0.9% 1.4% 1.0%

Andre kategorier 3.9% 4.7% 5.6% 4.7%

Udenfor kategori 17.2% 17.1% 18.9% 17.7%



Et eksempel: 3 brugerkategorier

Antal aktive 
søgere

Gennemsnitlig 
antal søgninger 

per søger

Gennemsnitlig 
søgning per 
arbejdsdag

Primære 
organisatorisk 
tilhørsforhold

Primære 
arbejdsrolle

Højfrekvente
brugere 479 240,3 1.9 R&D

Administration
Manager

Professional

Frekvente
brugere 967 95,8 0.8 R&D

Business areas
Manager

Professional

Lavfrekvente 
brugere 4408 18,3 0.1 Production

R&D
Professional

Tech staff



Et eksempel: Udfordringer

• ”The vocabulary problem”
• Andre ord i andre forretningsområder
• Sproglige forandringer over tid
• Geografiske forskelle

• Data kvalitet
• Uklar migration
• Manglende metadata
• Emneord
• Persondata

• Historisk overblik 



Task-orienterede værktøjer
Et eksempel

People search
Klynger af relaterede produkter, projekter, 

personer, forretningsområder

• Søge efter personer for at finde personer
• Søge efter personer for at finde dokumenter
• Søge efter personer for at finde projekter
• Søge efter personer for at finde teknologier
• Søge efter personer for at finde metoder

• Søge efter personer for at få information om 
personer

• Søge efter dokumenter for at finde personer

Historiske reminders –
Klynger af relaterede produkter, projekter, personer, 

forretningsområder

Projekt

Person

Produkt

Produkt Område

PersonProjekt

Område
Teknologier Metoder



Hvad siger I? 

• Hvad ser I som relevante 
løsninger?


