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Er aktivitetsmålene for 

projektet opnået? Anfør mål 
og beskriv opfyldelsen. 

Projektets mål var at udgive et redaktionelt tema med mindst 20 

artikler om regulering af AI i en europæisk kontekst. I løbet af 
projektperioden har vi udgivet 22 artikler om emnet, herunder 

cases, nyheder, indblik og debat. Artiklerne er løbende udgivet og 
samlet under et tag, hvor temaet kan læses frit tilgængeligt i sin 

helhed. Projektet er udbredt på sites, i nyhedsbreve og på sociale 
medier og udsendt i et særnyhedsbrev.   

Hvorledes har aktiviteten 

bidraget til udvikling af debat 
og oplysning om det 

europæiske fællesskab (EU)? 

EU-Kommissionens white paper om AI, der udkom i februar 2020, 

har en utvetydig konklusion: Det er essentielt, at europæiske 
virksomheder og offentlige institutioner får adgang til mere data og 

tager AI i brug. Temaet i dette projekt har igennem nyheder, cases, 

analyser og debat bidraget til at konkretisere problemstillinger og 
muligheder ved den europæiske vej igennem det globale AI-kapløb, 

som i dag i høj grad domineres af tech-giganter i både Kina og USA 
som både vælter sig i data og venture-kapital. Temaet har bidraget 

til at konkretisere og rammesætte den offentlige debat for 
virksomheder og myndigheder omkring EU-kommissionens arbejde 

med at definere hvordan AI skal tøjles. Projektet har igennem 
grundig journalistik omkring de tekniske og forretningsmæssige 

aspekter forsøgt at gøre EU's arbejde med regulering af AI - og de 

underliggende problemstillinger - konkrete på almindeligt dansk.  

Samarbejde med andre 
organisationer? hvis ja, oplys 

venligst hvilke. 

Ingen samarbejder 

 

 

 



   

 

C3: Web mv. 
Ønskede oplysninger Faktiske forløb 

Hvordan er kendskabet til 

hjemmesiden, app'en blevet 
udbredt. 

Temaet er løbende udbredt på Version2.dk, Pro.ing.dk/datatech og i 

mediernes nyhedsbreve. Udvalgte artikler er delt på mediernes 
sociale medier. Det samlede tema er også sendt ud som et 

særnyhedsbrev.   

Hjemmesider m.v. Angiv 

venligst web-adresse. 

version2.dk, pro.ing.dk/datatech, 

https://www.version2.dk/emneliste/andre_emner/regulering-ai, 

https://pro.ing.dk/datatech/theme/regulering-af-ai-12105 

Hjemmeside: Hvor mange 
besøgende har siden pr. 

måned, og hvor mange af de 
besøgende er unikke 

brugere?  

175000 unikke månedlige brugere på Version2 
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