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Når plæneklipperen, varmepumpen eller løbeuret bliver koblet til nettet, 

bliver produktet smartere og hverdagen lettere for forbrugerne. I disse 

år sker det for tusindvis af traditionelle forbrugerprodukter, men pro-

duktudvikling, sikkerhed og databeskyttelse skal følges ad, og det gør det 

ikke i dag.   
 

 

Baggrund 

Internet of Things (IoT), også kaldet internet-

forbundne produkter, er smarte produkter, 

som forbrugerne forbinder til internettet, og 

som kan kommunikere med andre smarte 

produkter.  

 

De smarte produkter rummer nye løsninger og 

muligheder for forbrugerne, men de skaber 

også problemer, da produkterne genererer en 

masse data, der ikke altid er beskyttet mod 

eventuelle hackere. Desuden registreres for-

brugernes data og færden af de smarte produk-

ter til kommercielle formål. 

 

Dertil kommer, at forbrugerbeskyttelsesregler-

ne, såsom produktsikkerhedsdirektivet og 

produktansvarsloven, ikke er fulgt med udvik-

lingen af IoT-produkter.  

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Den smarte kaffemaskine kan være hackerens 

adgangsbillet til forbrugerens wifi, hvis ikke 

sikkerheden i kaffemaskinen er god nok. Når 

data fra kaffemaskinen bliver samkørt med 

oplysninger om ens færden, samliv og medie-, 

motions- og spisevaner fra alle mulige andre 

produkter, giver det pludselig et meget præcist 

billede af, hvem du er, og hvor du er hvornår.  

 

Disse ”digitale” profiler sælges på nettet og 

målretter blandt andet den information, du 

som forbruger møder på nettet. Dette kan 

betyde, at priser på varer og tjenester bliver 

dyrere og dyrere, og den enkeltes frie valg 

bliver begrænset i forhold til at indgå aftaler, 

optage lån og tegne forsikringer mv.  
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Det skal være trygt at anvende internetforbundne pro-

dukter (IoT)     
 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Producenterne skal tilbyde, at deres internetopkoblede produkter (IoT) bliver opdateret, så it-

sikkerheden også er høj efter købet. Produktet skal tydeligt informere om, hvor længe produk-

tet som minimum bliver opdateret.  

 IoT-produkter skal være designet således, at forbrugerne støttes til at lave et individuelt, stærkt 

kodeord, når de tager produktet i brug, så forbrugerne undgår, at standardkodeord nemt bliver 

hacket. 

 IoT-produkter skal på en klar og tydelig måde informere om, hvilke data der bliver indsamlet, 

hvem data eventuelt bliver delt med og til hvilke formål.  

 Forbrugerne skal have samme rettigheder ved fejlbehæftede IoT-produkter som ved fysiske 

produkter.  



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

Løsninger: 

 

 Forbrugerne skal have samme rettigheder 

ved fejlbehæftede IoT-produkter som ved 

fysiske produkter. Det vil sige, at regler i 

forhold til mangelsbeføjelser, sikkerhed, 

ejerskab og ansvar skal gennemgås og op-

dateres for at sikre, at IoT-produkter er 

omfattet. 

 

 Datatilsynet skal prioritere tilsyn med IoT-

produkters overholdelse af GDPR. Herun-

der i forhold til proportional dataindsam-

ling, kontrol med data og tilstrækkelig it-

sikkerhed. 

 

 Producenter og detailforretninger skal 

levere tydelig information om, hvor længe 

produktet som minimum sikkerhedsopda-

teres efter købet.  

 

 Grundlæggende funktioner i produktet 

skal kunne virke uden internetopkobling.

 

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorrådgiver Anette Høyrup, ah@fbr.dk / 2715 7432.   

 

Se også Forbrugerrådet Tænks kampagne ”Spørg, før du køber”:  

https://taenk.dk/kampagne/sporg-for-du-kober 

 

Samt rapporten ”Securing consumer trust in the internet of things” af BEUC, ANEC, Consumers Inter-

national og ICRT: 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-137_securing_consumer_trust_in_the_internet_of_things.pdf  

 

 

 

 

Test afslører: IoT-produkter fejler med it-sikkerheden   

 

 I test af 19 smarte husholdningsapparater indeholdt cirka halvdelen mangler, og i nogle tilfælde 

var det muligt på under ét minut at hacke og installere en skadelig app på en tablet, der kunne 

kontrollere både kamera, mikrofon og browser på tabletten (Test Achats/Test Aankoop, Belgien). 

 I test af smart-ure viste det sig, at disse kunne hackes og omdannes til sporingsenheder (Forbru-

kerrådet, Norge). 

 I test af internetforbundet legetøj fandt man, at det nemt kunne kontrolleres af en person i nær-

heden gennem wifi (Forbrukerrådet, Norge). 

 I test af ni internetforbundne apparater til hjemmet, herunder sikkerhedskameraer, robotstøvsu-

gere m.fl., fandt man, at fem ud af ni apps til apparaterne ikke var tilstrækkeligt krypteret og der-

for kunne misbruges (Consumentenbond, Holland). I en anden test af populære internetforbund-

ne apparater til hjemmet fandt man, at otte ud af femten apparater indeholdt sikkerhedsfejl 

(Which?, Storbritannien).  

 I en test af otte trådløse dørklokker fandt man, at fire havde alvorlige sikkerhedsproblemer, som 

blandt andet omfattede manglende kryptering og mangelfulde opdateringsmuligheder (Forbru-

gerrådet Tænk, Danmark). 
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