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IoT-kampagnens hovedbudskaber 
 

 Forbrugerrådet Tænk ser den teknologiske udvikling som en positiv gevinst for forbrugerne 

og for vores samfund i det hele taget. Hvad angår digitaliseringen af vores hjem, kan nye 

produkter og tjenester gøre det nemmere at være forbruger. Fx kan vi tænde og slukke lyset 

uden at være til stede, vi kan tænde for varmen i sommerhuset, inden vi ankommer eller vi 

kan stå i supermarkedet og tjekke, hvad der mangler i køleskabet. Det er smart.  

 Skyggesiden er, at mange nye produkter bliver udviklet meget hurtigt, og mange 

virksomheder har tilsyneladende i den proces ikke fokus på at passe på vores private 

oplysninger og sørge for vores sikkerhed.  

 Tal fra blandt andet EU-kommissionen viser, at cyberkriminalitet vokser voldsomt i disse 

år, og samtidig viser Forbrugerrådet Tænks seneste forbrugerundersøgelse, at forbrugerne 

er utrygge ved køb af internetforbundne produkter.  

 56 % er bekymret eller meget bekymret for, at produkterne indsamler information, der 

deles med andre virksomheder. 69 % er bekymret eller meget bekymret for, at produkterne 

kan hackes. 48 % er bekymret eller meget bekymret for, at det bliver uklart, hvem der har 

ansvaret i tilfælde af, at produktet ikke virker efter hensigten. 

 Kampagnens navn er ”Spørg, før du køber” og har fokus på tre problemstillinger ved køb af 

IoT-produkter i relation til sikkerhed og databeskyttelse: 1. standardpasswords skal 

erstattes af unikke, 2. IoT-produkterne skal løbende opdateres og 3. forbrugerne skal kunne 

kontrollere datadeling.   

 De 3 fokusområder målrettes både forbrugerne i form af gode råd inden køb, til industrien i 

form af krav til udvikling af produkterne og til detailhandlen, som helt konkret vejleder 

deres kunder om de 3 råd som led i et kampagnesamarbejde.  

 Kampagnen har også et politisk fokus, idet både Dansk IT og Forbrugerrådet Tænk mener, 

at der er behov for at få kigget eksisterende lovgivning igennem med det formål at sikre, at 

forbrugere ikke stilles ringere, blot fordi de køber et internetopkoblet produkt. Der gælder 

således en række beskyttelseslove for ”traditionelle” produkter om sikkerhed og ansvar, 

radioudstyr samt mangler mm., som ikke er opdaterede i forhold til den digitale udvikling.  

 Kampagnen løber fra den 18. november 2019 og er første indledende skridt i retning af at 

sikre mere forbrugerinformation om smarte produkter, sideløbende med at reglerne 

tilpasses og virksomhederne i højere grad indbygger sikkerhed og databeskyttelse fra start 

af, når de udvikler internetforbundne produkter.     


