
FORBUNDET KULTUR OG INFORMATION 

SAMARBEJDSPARTNER  

 

ADD-PROJEKTET 

Tine Segel, formand (m/k) 



ALGORITMER, DATA OG DEMOKRATI 

 Et 100 millioner kroners kombineret forsknings – og 
oplysningsprojekt  

 Projektet vil sikre at demokratiet styrkes af den digitale 
udvikling og ikke svækkes 

 ADD-projektet blev lanceret på en konference den 9. 
april 2021. 

 Projektet skal løbe over de kommende 10 år  

 Projektet er støttet af Villumfonden og Veluxfonden 
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Udfordring  

 Beslutninger om den enkelte og samfundet bliver taget automatisk 
på grundlag af data og algoritmer, som ofte er uigennemskuelige 

 

Vision 

 at Danmark om ti år er et foregangsland i forhold til befolkningens 
digitale indsigter og sikringen af demokratiske værdier og legitimitet i 
den konkrete udvikling af algoritmer og databrug i samfundets 
bærende institutioner og beslutningsprocesser 

 

Formål  

 at bidrage til en sammenhængende indsats af samfundsmæssige, 
institutionelle, organisatoriske og ikke mindst tekniske løsninger, der 
kan imødegå udfordringerne og udvikle mulighederne til 
demokratiets og alle befolkningsgruppers bedste. 
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Et kombineret forsknings – og oplysningsprojekt:  

 Forskningskonsortium  

 RUC i spidsen for et forskerteam der samler forskellige 
forskellige universiteter og forskellige videnskabelige 
tilgange; fra humaniora, samfundsvidenskab og tech. 

 

 Oplysningsprojekt 

 En folkelig bevægelse sammensat af aktører fra alle 
mulige sider og vinkler af det danske samfund 

 Samarbejder om at udvikle, formidle, iscenesætte og 
italesætte udfordringer, muligheder og dilemmaer ved de 
nye teknologier.  

 Kan informere, skabe tillid og gennemsigtighed ved brugen 
af teknologierne og give mennesker kompetencer og 
digital dannelse til at navigere i et digitalt samfund. 
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Oplysningsprojektet 

 Lisbeth Knudsen, Direktør i Mandag Morgen leder 

oplysningsindsatsen 

 En alliance af samfundsinteressenter, som kan bidrage til et bredt, 

folkeligt engagement i og viden om algoritmernes og 

digitaliseringens indflydelse på vores liv og samfund 

ADD-PROJEKTET 



Folkeoplysningsalliancen  

 en alliance af organisationer, som vil være med til at 
forme Danmarks fremtid som digitalt foregangsland 

 

 vil påtage sig et ansvar for at styrke den folkelige –og 
samfundsmæssige bevidsthed omkring de digitale 
muligheder og udfordringer og ikke mindst være med til 
at diskutere løsninger 

 

 Bidrage til at skabe nye stærke initiativer, der kan 
bidrage til at Danmark og det danske demokrati styrkes 
af den digitale omstilling gennem de kommende 10 år. 
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Hvem er partnere i folkeoplysningsalliancen? 

 Mere end 59 organisationer har meldt sig og indtil videre 

er der indgået partnerskaber med 42 af dem, bl.a. 

 civilsamfundsorganisationer, 

 virksomheder,  

 uddannelsesinstitutioner,  

 medier,  

 faglige organisationer,  

 offentlige institutioner  

 M.fl. 
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Forbundet Kultur og Information er en del af folkeoplysningsalliancen 

 Vi vil bidrage med viden  

 Vi vil bidrage med netværk 

 Vi får adgang til nyeste indsigter fra befolkningsanalyser 

 Vi får adgang til nyeste forskningsbaserede viden 

 

Det vil vi tage med videre, bl.a. i: 
 Dette dialogforum 

 I kurser, debat og viden på området til vores medlemmer  

 Danskernes Digitale Selvforsvar, mærkningsordning o.a. i 
Forbrugerrådet Tænk 

 Advisory Board, Data Ethics 

 Sikker Internet Center DK under Medierådet, Red Barnet og Center for 
Digital Pædagogik   

 Partsfælles projekter med KL  

 Etc. 
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Vores tids oplysningsprojekt – bibliotekerne er essentielle 

 Vi vil bane vejen for, at vores medlemmers kompetencer kan komme i 
spil og få indflydelse på samfundets løsninger. Vi vil vise, hvordan vores 
medlemmernes faglighed og kompetencer bidrager aktivt til et samfund, 
der bygger på viden og dannelse.   

 

 Vi vil bidrage med medlemmers særegne faglighed og praktiske 
erfaring – der beror på evigt relevante værdier om oplysning, kulturel 
berigelse og dannelse. 

 

 Vi vil bidrage til en stærk biblioteksfaglig stemme – at vi på kryds og 
tværs inspirerer og informerer hinanden. At vi har en stærk faglig og 
fælles stemme i denne dagsorden. 

 

 Vi vil være med til at finde løsninger på sund datahåndteringspraksis og 
at dataanvendelse tager afsæt i et fagligt og etisk kompas. 
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Tidsperspektiv  

 Projektet blev lanceret i april 2021 

 Partnerskabskredsen er i gang med at blive etableret 

 Løbende forskningsindsatser og -resultater 

 ADD på Folkemødet: Hvordan påvirker algoritmer den demokratiske 
debat? 

 Analyse udarbejdet af Mandag Morgen og DUF sætter fokus på og 
udfolder nuancerne i de unges syn på teknologiske 
samfundsudfordringer.  

 ADD bidrager til forskningsbaserede beslutningsprocesser i EU  

 21. september: Policy Lab om anvendelsen af prædiktive algoritmer i 
den offentlige sektor  

 Bidrager til lancering af Institut for Menneskerettigheders rapport om 
'Algoritmer i det offentlige – Beskyttelsen af rettigheder og 
retssikkerhed i det offentliges brug af profileringsmodeller'  

 Partnerskabskonference d. 28. oktober 2021 … 
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Spørgsmål? 

 

Kommentarer?  
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ADD-projektet: https://algoritmer.org/ 

 

KONTAKT: Mandag Morgen: Jakob Sørensen, jks@mm.dk 
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KONTAKT: Tanja Bjørn, tbj@kulturoginformation.dk  
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