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Forbrugerpanelet om IOT-produkter 
 
Forbrugerpanelet har i maj/juni 2019 svaret på spørgsmål om produkter, der kan forbindes 
til internettet – også kaldet IOT-produkter 
   

 

Analysebetingelser 
Forbrugerpanelet er sammensat som et webpanel. Forbrugerpanelets respondenter er 
tilfældigt udvalgt via telefoninterviews af en ekstern leverandør af dataindsamlinger og 
repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Forbrugerpanelet består af ca. 3.500 
forbrugere. Sammensætningen af respondenterne i forhold til populationen, defineret som 
forbrugere mellem 18 år og 79 år ud fra data fra Danmarks Statistik, kan i nogle 
undersøgelser mangle fuldstændig repræsentativitet. Dette løses ved at foretage en vægtet 
korrektion af stikprøven ud fra relevante baggrundsvariable.  

I denne undersøgelse har 1.096 respondenter besvaret dette tema i undersøgelsen helt eller 
delvist. Svarprocenten er 31 %. Svarene er efterfølgende vægtet i forhold til køn og alder.  
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Hvilke IoT-produkter, der kan forbindes til internettet, har du hjemme hos dig? 
(Her inkluderes ikke computer, smartphone og tablet). 
Sæt gerne flere krydser. Listen er ikke udtømmende. 

 

Figur 1 – Alle 
N = 1090 
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Som det fremgår af Figur 1, angiver næsten halvdelen af respondenterne (49 %), at de har et 
smart-tv. 31 % har højttalere, der kan forbindes til internettet, mens 20 % har et fitnessur. 
Der er også mellem 10 og 15 %, der angiver at have hhv. El-tavle, Alarm og Belysning, der er 
koblet til internettet, men derudover er der under 10 %, der angiver at have alle de andre 
IOT-produkter på listen. 5 % angiver, at de har andre produkter end dem, der er på listen. 
For en oversigt over hvilke produkter det drejer sig om, se Bilag 1.  

23 % af respondenterne angiver, at de ikke har nogle IoT-produkter. 
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Hvilke produkter med mulighed for forbindelse til internettet kunne du 
forestille dig at anskaffe inden for det næste år? Sæt gerne flere krydser 

 
Figur 2 – Alle 
N = 1090 
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Respondenterne blev efterfølgende bedt om at angive, hvilke IoT-produkter, de kunne 
forestille sig at anskaffe inden for det næste år. En tredjedel (34 %) angiver, at de ikke kunne 
forestille sig at anskaffe sig et IoT-produkt inden for det næste år (Figur 2). 

16 % angiver, at de kunne forestille sig at anskaffe sig et Smart-tv, men derudover er der 
under 10 %, der angiver at de kunne forestille sig at anskaffe hvert af de øvrige produkter på 
listen.  

Enkelte nævner andre produkter, de kunne forestille sig at anskaffe – se Bilag 2. 

  

 

Hvis du har eller vil få mange produkter i dit hjem, som er forbundet til 
internettet, hvor bekymret er du så for at: 

 
Figur 3 – Alle 
N = 1085 

 

Som det fremgår af Figur 3, er der nogle bekymringer blandt respondenterne, når det 
kommer til produkter, der kan forbindes til internettet. 56 % af respondenterne angiver at 
være bekymret eller meget bekymret for, at produkterne indsamler information, der deles 
med andre virksomheder.  

Endnu flere (69 %) angiver, at de er bekymret eller meget bekymret for, at produkterne kan 
hackes. Her er der kun 8 %, der angiver at de ikke eller slet ikke er bekymret. 

Næsten halvdelen (48 %) angiver, at de er bekymret eller meget bekymret for, at det bliver 
uklart hvem, der har ansvaret i tilfælde af at produktet ikke virker efter hensigten. 
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Læser du de vilkår, der følger med et IoT-produkt, inden du tager det i 
anvendelse? 
Vilkår dækker blandt andet over servicevilkår, brugerbetingelser og 
privatlivspolitikker 

 
Figur 4 – Alle 
N = 1077 
 
Adspurgt om, hvorvidt de læser de vilkår, der følger med et IoT-produkt angiver kun 24 %, at 
de altid eller ofte læser dem. 22 % siger aldrig og andre 22 % angiver Ved ikke i dette 
spørgsmål (Figur 4). 

Bemærk at alle respondenter har svaret på spørgsmålet – også dem, der i Figur 1 har angivet, 
at de ikke har nogle IoT-produkter. 

 

Når du skal ud at købe produkter, der kan forbindes til internettet, føler du dig 
så helt generelt godt nok informeret i forhold til produkternes sikkerhed, brug 
af data og klageadgang, så du kan foretage et oplyst køb? 

 

Figur 5 – Alle 
N = 1077 
 
Herefter blev respondenterne bedt om at angive, om de føler sig godt nok informeret i 
forhold til IoT-produkternes sikkerhed, brug af data og klageadgang til at foretage et oplyst 
køb Figur 5. Kun 13 % svarer Ja til dette spørgsmål. Lidt over halvdelen (57 %) føler sig ikke 
godt nok informeret, mens 30 % angiver ”Ved ikke”. 
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Begrebet IoT eller internetforbundne produkter kan være lidt tungt eller svært 
at forstå. Hvilken betegnelse synes du passer bedst på IoT-produkter? 

 

Figur 6 – Alle 
N = 1074 
 
Til sidst blev respondenterne bedt om at angive hvilken betegnelse, de synes passer bedst til 
IoT-produkter (Figur 6). Flest (23 %) angiver ”Produkter med internetforbindelse” som den 
bedste betegnelse, mens næsten lige så mange (21 %) angiver Internetforbundne produkter.   
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Bilag 1 

Hvilke IoT-produkter, der kan forbindes til internettet, har du hjemme hos dig? 
(Her inkluderes ikke computer, smartphone og tablet). 
Sæt gerne flere krydser. Listen er ikke udtømmende. - Andet 

• Radiator termostater 
• Sous vide 
• Ventilator 
• El-ovne (varme) Personvægt (fedtprocentr,vægt m.m.) 
• Opvaskemaskine, radiatorkontrol, temperatur og luftfugtighedsmåler 
• vækkeur 
• måske er mit tv det ?? 
• solceller 
• Løbeur 
• Stikkontakter der kan styres med i Tlf 
• Høretelefoner, badeværelseventilator 
• Internet Radio og Settop bokse 
• Biolohisk kloak m el pumpe , brandalarm 
• Radio 
• Cd-spiller. Radio 
• Billedramme 
• Badevægt 
• Brandalarm 
• Træpillefyr 
• Tørretumbler 
• Grill termometer 
• Radio og vivofit 
• A/V forstærker 
• Vaskemaskine 
• pillefyr 
• Brandalarm 
• elmåler 
• Chrome cast og receiver 
• BADEVÆGT 
• varmemåler 
• indgangsport 
• Kogeplade 
• Stege ur 
• Opvaskemaskine 
• tror nok det er et smart tv jeg har 
• fotoapparat 
• Personvægt 
• Har Danfoss link system til opvarmning af huset. Så vi via App kan regulere temperaturen i 

huset/enkelte rum når vi ikke er hjemme. 
• varmeaflæsning (opsat af radius), blurayafspiller 
• Bil 
• Ventillations anlæg 
• ESP32 microprocessor 
• fjernvarmeaflæsning 
• smart stikkontakt 
• Termostat 
• Stikkontakt 
• Trafikalarm 
• PC mm 
• bilnavigator 
• Gasfyr 
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Bilag 2 

Hvilke produkter med mulighed for forbindelse til internettet kunne du 
forestille dig at anskaffe inden for det næste år? 
Sæt gerne flere krydser - Andet 

• Brandalarm 
• Jeg er tilsluttet afkrydset spørgsmåm på siden før denne 
• fryser 
• Røg/brand alarm 
• radiatorstyring 
• Surprise me! 
• Høreapparat 
• pc 
• t 
• Har pt de opkoblinger jeg har behov for 
• RaspberryPi 
• Campingvogn styret af app 
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