
Informationsorganisering for findability



Pointerne først

• Det kan betale sig at have orden i tingene inden man
implementerer et nyt system

• Kend status quo og organisér dit projekt derefter
• Hurtigt er bedre end langsomt
• Se kritiskt på forventningen om decentralisering
• God brugervenlighed giver bedre kvalitet i informationerne
• Informationsorganisering kommer før IT-projektet
• Standarder
• Tydelige regler
• Alt skal læres, det sker ikke af sig selv – uanset system
• Systemet ændrer ikke kulturen
• Der kommer altid en bedre version senere
• Ryd op hele tiden

• Konsistens, Transparens, Integritet



Svært at finde…

• Hvornår ledte du sidst efter noget?

– Hvad prøvede du, i hvilken rækkefølge?
– Hvad virkede?
– Hvilke værktøjer brugte du til at finde informationen?
– Hvem bad du om hjælp?
– Hvor forventede du at finde det? Hvor var det hende?
– Hvad gjorde du for at samme ting skulle blive nemmere

at finde næste gang?

– Hvad virkede godt?
– Hvad ville have været en god hjælp?
– Hvad virkde ikke?



Findability der er svær at slå



Findability der er svær at slå



Meget svært at finde rundt i



Forskellige brugere, forskellige behov

• Bibliotekar
• Supportmedarbejder
• Ingeniør

• Arketyper:
– Trevor the transactor
– Evelyn the evaluator
– Bob the browser



Forskellige fortolkninger af samme begreb

Sandkasse eller bunker?

Courtesy of Theresa regli



Koncepter i samtiden?

• Amazooglers
• Personalization

– The scent of information (Jared Spool)



Når vi deler information ved brug af en
maskine
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Organisatoriske Løsningsstrategier

• Mere struktur og flere regler
– Men hvem følger op?
– Hvad sker der når nogen bryder reglerne?
– Svære at kommunikere
– Det er alles opgave, men ingens ansvar

• Specialister
– Afhængige af at der er nok ressource afsat

• Anarki
– Nu kommer de vel i gang med at dele viden



f.eks.: Erfaringer med wikier

• ”Hvis jeg skulle gøre det om, ville jeg være sikker på at de
involverede vidste hvad de gik ind til. Jeg er ikke sikker på
at alle vidste hvordan man overhovedet skal kommunikere
på en wiki.”

• ”Folk vil ikke skrive på wikien, de er bange for at blive
kritiseret. Og dem, der skriver, bliver fornærmede når
andre retter i deres tekster.”

• ”Vi troede vi ændrede kulturen ved at introducere wikien.
Vi tog fejl.”

• ”Nogen skal rydde op.”
• Vi arbejdede med strukturen fra starten, men folk kan

stadig ikke finde det, de leder efter.”



Videndeling – struktureret anarki



Informationsorganisering som
specialistkompetence

• Forskningsbibliotekaren
• Videnchefen

Fordel: konsistent klassifikation af information



Obligatorisk Taxonomi - emneordsstrategi

• Journalisering
• Umuligt at gemme et dokument uden

fyldestgørende meta data og emneord



Automatiseret

- Branche-specifikke index
- Automatisk indeksering

- Kræver altid menneskelig tilretning for at blive
rigtig brugbart



Den kedelige sandhed

Et system kan aldrig bringe orden i dit
rod for dig, men det kan gøre dig

afhængigt af et system…



Klassisk modulær løsning

Press release module

Search engineStatistics module

Rss cannonRss publishing engine

Module X
Kilde: Region Syddanmark



Fleksibelt system
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Press release/ newsletter module

Search engine

Web Analytics

Rss canon

CMS
Rss publishing engine

Module X

XML/RSS

Design portal
InternetSundhed.dk

(National health channel)

Weblogs

Kilde: Region Syddanmark



Styr på det basale - indholdet

Fra afsender til modtager



Komponenter

Inddatering Forvaltning Kategorisering LeveringKomposition

browser
tekst, billeder, video

feed
RSS

tekstbehandling
Word,  Notes

andre systemer
løn, Quark Xpress

import værktøj
Import af eksisterende

netsteder

email

objekt
forvaltning

rette,
versionsstyring,

workflow

søg

automatisk/
manuel
kategorisering

lave bruger
oplevelsen

web
Internet,
Intranet,
Extranet

medier
SMS, WAP,
3G, PDA

print
PDF,
Quark XPress

email
nyhedsbreve

syndication
RSS

taksonomi

CMS Portal software?



Hvor struktureret er informationen?

Lidt Meget

I hvilken ende finder brugeren oftest det han søger?

Produktbeskrivelser

Datablade

Manualer

Databasegenereret indhold

Emailspræsentationer

notater
konceptbeskrivelser



Indholdsmodel som byggeklodser

overskrift

brødtekst

forfatter

startdato

Pressemeddelelse

højde

bredde

justering

Billede

Indhold kan have forskellige felter og betydning

overskrift

forfatter

faktaboks

Artikel

felt

felt

felt

felt

Indholdstype

tekst

kategori



Indholdet sættes sammen….



Hvordan skal du analysere dit indhold?

Hvad skal du vide for at understøtte klassificering og bedre
findability

• Kig efter “dokument typer”
• Beskrivelsen er ofte funktionel:

– Case study, white paper, Memo, forskningsresultat, rekvisition,
Press Release, budget, faktura.

• Bland det ikke sammen med teknisk benævnelse (f.eks. File,
“MIME” type)
– PDF, Word eller ppt. er ikke forskellige slags indhold I dette

perspektiv.

• Kig efter underkategorier
– Tilempet forskningsresultat, månedligt budget. S
– Unikke – hvad kendetegner dem?
– Generiske
– Bed om andres beskrivelser og input



Meta data

Følg standarder: f.eks. Dublin Core :

Creator Title Subject
Contributor Date Description
Publisher Type Format
Coverage Rights Relation
Source Language Identifier



Vælg med omhu hvilke meta data der skal
være obligatoriske

Det er hårdt arbejde
- Som bruger er det et arbejde jeg gør for andres

skyld
- Bibliotekarer er heller ikke helt enige om

klassifikation



Introducér få men vigtige rutiner

• Kendskab til emneord og hvordan de skal bruges
• Et dokument er ikke færdigt uden meta data
• En information ingen læser, er ikke en

information

• Gør hjælp og support nemt tilgængelig



Tydelig ansvarsallokering

• En central funktion
• En task force
• En rolle i hver afdeling
• Målepunkt for alle funktioner



Behov ændrer sig over tid



Tag temperaturen på din
informationsorganisation

• Relevans
– Frekvens
– Potential
– Superbrugere

• Vidensniveau – hvor dygtig er organisationen
som helhed til klassificering?

• Teknisk performance
– Statistik på brug af systemer
– Dokumenters popularitet
– Performance
– Generel tilfredshed med information
– Almindelige fejl



De bedste råd

Consistency, Integrity, Transparency



Tak for idag

Spørgsmål eller kommentarer:
Sara.redin@jboye.dk

+45 30 27 79 90


