
Debat om sikkerhed i Internet of Things-produkter (IoT-

produkter) på Cybersikkerhedsrådets webinar den 11. juni 2020 

Nye teknologier og øget digitalisering har afgørende betydning for cyber- og informationssik-

kerheden i Danmark. Kobling af hverdagsobjekter som eksempelvis højtalere og kameraer til 

internettet giver nye muligheder, men også en række nye udfordringer og sårbarheder.  

I følgende debatoplæg vil der være fokus på, hvilke sikkerhedsudfordringer forbruger-IoT-pro-

dukter medfører. Det anslås, at såkaldte IoT-enheder er blandt den type af enheder på internet-

tet, der udsættes for flest forsøg på cyberangreb1. Samtidig ses der i disse år en markant stigning 

i antallet af IoT-enheder blandt borgere, danske virksomheder og i den offentlige sektor (f.eks. 

i sundhedsvæsenet). Det vurderes, at der i 2025 på verdensplan vil være over 75 mia. IoT-

enheder koblet på netværk2, og danskerne rangerer højest på listen over anvendelse af ’smart 

home’ i de europæiske hjem3.  

IoT-enheder er ofte sårbare over for digitale trusler, fordi deres netværksfunktioner er udviklet 

med et dominerende fokus på enhedernes tilgængelighed for de mange forskellige online tjene-

ster og forbrugere, der anvender enhederne. Sikkerhedsfunktioner er sekundære, og negligeres 

ofte i den hastige udvikling af nye enheder i et konkurrencepræget marked. Derfor har enhe-

derne ofte et utilstrækkeligt sikkerhedsniveau sammenlignet med traditionelt it-udstyr, der er 

udviklet med henblik på at blive koblet på internettet. Det betyder bl.a. at produkternes funkti-

onelle levetid overstiger den digitale som følge af manglende softwareopdatering. Dermed kan 

forældede enheder, der ikke længere supporteres, eksempelvis fordi virksomheden bag ikke 

findes mere og dermed ikke længere opdaterer produktet, være sårbare.  

Det kan være vanskeligt for forbrugerne4 at gennemskue, hvilke risici der er ved brugen af IoT-

produkter, og borgere og virksomhederne mangler kompetencer på området. Samtidig kan det 

være svært at løse de sikkerhedsmæssige udfordringer, der er forbundet med IoT-produkter via 

regulering, da mange enheder købes i udenlandske butikker. 

1 https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Documents/Cybertruslen-mod-Danmark-2019.pdf 
2 https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/ 
3 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=36216 
4 ’forbrugerne’ defineres ved hhv. virksomheder og borgere 

Boks 1: Internet of Things 

Internet of Things, forkortet IoT, er et udtryk for, at hverdagsobjekter som f.eks. køleskabe og 

kameraer, er blevet koblet til internettet. Det gør, at enhederne kan styres centralt og kan in-

teragere mere automatiseret med hinanden uden menneskelig involvering. 

Kilde: Cybertruslen mode Danmark 2019, Center for Cybersikkerhed (https://fe-ddis.dk/cfcs/publikationer/Docu-

ments/Cybertruslen-mod-Danmark-2019.pdf) 
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Cybersikkerhedsrådet vil på et webinar den 11. juni 2020 lægge op til en debat af, hvordan man 

kan imødekomme de sikkerhedsudfordringer, som er forbundet med anvendelsen af IoT-pro-

dukter typisk blandt borgere og virksomheder5.  

Baggrund 
I dansk kontekst er der ikke lavet en afdækning af, hvordan de sikkerhedsmæssige udfordrin-

ger ved brugen af IoT-produkter kan håndteres. Med afsæt i en række danske og internatio-

nale rapporter og analyser fra 2018-20206 identificeres nedenfor en række overordnede udfor-

dringer forbundet med sikkerhed i anvendelsen af IoT-produkter.  

 

Der tegner sig to helt overordnede problemstillinger i forhold til sikkerheden i IoT-produkter: 

 Manglende indtænkning af sikkerhed fra starten af produktudviklingen (security-by-de-

sign) hos producenterne blandt andet som følge af en kompleks værdikæde med mange 

interessenter med forskellige incitamenter  

 

 Manglende bevidsthed og viden om sikkerhed i IoT-produkter hos forbrugerne (både 

borgere og virksomheder) 

Udfordringer 

Der kan helt overordnet peges på en række sikkerhedsmæssige udfordringer for forbrugere og 

virksomheder, når fysiske objekter kobles på internettet: 

Manglende indtænkning af sikkerheden i produktudviklingen 

 Udviklingen af IoT-produkter er ofte præget af en relativt kort udviklingsfase og en rela-

tivt kort forventet levetid af produktet, hvorfor komplicerede og vedligeholdelseskræ-

vende sikkerhedsfunktioner sjældent indarbejdes eller vedligeholdes. IoT-produkter er 

ofte sammensat af mange forskellige komponenter og betjenes af mange forskellige ak-

tører igennem deres levetid. Som resultat er det ofte svært at opdatere alle dele af pro-

duktet, forankre ansvaret for opdateringer og en del produkter har endvidere flere kom-

ponenter og funktioner, der ikke anvendes korrekt, eller som man som forbrugere eller 

online-tjeneste ikke ved findes og derfor heller ikke er opmærksomme på skal opdate-

res.  

 De nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er således ikke tænkt ind i designprocessen 

fra start, og et IoT-produkt kan have indbyggede sikkerhedsbrister. Når sikkerheds-

funktioner tilkobles på bagkant i forbindelse med software-opdateringer stilles store 

 

5 I bl.a. de samfundskritiske sektorer findes en række internetforbundne kontrol- og styringssystemer, 
såkaldt ICS/SCADA. Sådanne systemer er ikke omfattet af debatoplægget. Det er alene anvendelse af 
enkeltstående devices som ved internet-tilslutning er blevet tilført ny funktionalitet, som er omfattet.  
6 Dubex’ analyse for TEKNIK arbejdsgiverne af cybersikkerhed i installatørbranchen (https://www.tek-
niq.dk/~/media/files/videncenter/driftogmarked/cybersikkerhed%20rapport%202020.ashx); det britiske 
Department for Digital, Culture, Media & Sport om Security by Design (https://assets.publishing.ser-
vice.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/775559/Secure_by_Design_Re-
port_.pdf); Forbrugerrådet Tænks undersøgelse om internetforbundne produkter (https://dokumenta-
tion.taenk.dk/sites/default/files/undersoegelsen_om_iot-produkter.pdf); 2020 IoT Threat Report fra Palo 
Alto Network (https://start.paloaltonetworks.com/unit-42-iot-threat-report); og Alexandra Instituttets e-

bog ”Kan din IoT-produkt hackes” (https://indd.adobe.com/view/c04a99c8-970f-49af-b353-
0b8207cc188e). 
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krav til producenternes løbende opdatering af software, så de kan lukke nye sårbarhe-

der, når de opstår7. Og hvis det ikke sker automatisk, stiller det krav om at forbrugerne 

selv opdaterer produktet.  

 

 En undersøgelse foretaget af Dubex på vegne af TEKNIQ arbejdsgiverne8 peger på, at 

producenter af IoT-produkter ofte mangler en veldefineret politik for vedligeholdelse af 

deres produkter i hele produktets (digitale) levetid. Mange produkter er ikke designet til 

automatisk at modtage sikkerhedsopdateringer, og nogle produkter bliver slet ikke op-

dateret fra producentens side. Det betyder, at de sårbarheder, der bliver opdaget i pro-

duktets levetid, ikke kan rettes og derfor kan udnyttes af hackere, så længe produktet 

er i brug9. Endelig får forbrugere og virksomheder sjældent information om, hvor længe 

producenten forventer at vedligeholde produktet og dermed løbende vil rette sårbarhe-

der.  

 

 Security-by-design kan også være vanskeligt at opnå i produktionen af alle IoT-produk-

ter (såvel komponenter, slutprodukter og online tjenester), der er sammensat af mange 

delelementer med mange forskellige producenter og interessenter. 

 

 Når enheder kobles på et fælles netværk, kan det afhængig af opsætningen medføre, at 

der via én enhed kan skabes adgang til alle de tilkoblede enheder på netværket. Derfor 

kan et produkt, der ikke længere modtager nødvendige softwareopdateringer, føre til 

alvorlige sikkerhedsbrister.10 I private hjem kan dette eksempelvis indebære uhensigts-

mæssig adgang for uvedkommende til for eksempel kameraer og mikrofoner i diverse 

enheder.11 For virksomheder, herunder SMV’er, kan det betyde, at hackere via et enkelt 

produkt, eksempelvis en printer eller et overvågningskamera med en sikkerhedsbrist, i 

værste fald kan skaffe adgang til kritisk forretningsmæssig data og persondata, kom-

promittere virksomhedens netværk og udføre fx et ransomware angreb eller kan fjern-

styre for eksempel væsentlige varme- eller el-systemer, der kan være kritiske for virk-

somhedens produktion12. 

 

 Beskyttelse af fortroligheden af data fra IoT-enheder er sjældent prioriteret i IoT-løsnin-

ger, da det kan være kompliceret og fordyrende at implementere. Som resultat kan 

brugerdata og driftsdata af meget varieret karakter være ubeskyttet. Mulige sikker-

hedsløsninger som kryptering og adgangsstyring fravælges ofte, da kræver manuelt 

vedligehold hos både forbrugeren og online tjenesterne. Samtidig kan nogle IoT-enhe-

der have begrænset netværksforbindelse og energiressourcer, der ikke gør det praktisk 

muligt at implementere ressourcekrævende sikkerhed som kryptering og adgangssty-

ring.  

 

 Interviews med producenter af IoT-produkter foretaget af Alexandra Instituttet viser 

desuden, at producenterne efterspørger en standard at læne sig op ad, når det kommer 

til sikkerhed i IoT-produkter. Der mangler facit, hvilket betyder, at både producenter og 

 

7 CTV 2018 
8 Dubex-analyse for TEKNIQ, 2020 
9 CTV 2018 
10 Palo Alto Networks, 2020 
11 UK Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2018 
12 Dubex-analyse for TEKNIQ, 2020; UK Department for Digital, Culture, Media & Sport, 2018; Palo Alto 
Networks, 2020  



 

 

forbrugere er usikre på, hvordan de skal håndtere sikkerhedsudfordringerne.13Alexan-

dra Instituttets interviews viser også, at IoT-producenterne har svært ved at placere 

ansvaret for sikkerheden i produkterne i deres organisation. Derfor er der også stor for-

skel på, hvordan virksomhederne håndterer denne opgave. Nogle har stor tiltro til, at 

deres underleverandører sørger for sikkerheden, nogle etablerer kompetencer in-house, 

mens andre vælger at outsource hele eller dele af produktudviklingen.14 Generelt peger 

flere undersøgelser på15, at der mangler kompetencer hos medarbejdere. 

 

Manglende viden og kompetencer hos forbrugerene (borgere og virksomheder) 

 Forbrugerrådet Tænk har lavet en undersøgelse, der viser, at det i dag er meget uklart, 

hvordan forbrugerne er stillet, hvis der er problemer med deres IoT-produkt. Det gæl-

der bl.a. it-sikkerhed, produktets levetid og beskyttelsen af private data.16 Andre under-

søgelser peger på, at en del af ansvaret for sikkerheden i IoT-produkter ligger hos slut-

brugerne. Men det er ikke entydigt klart for forbrugerne af IoT-produkter, hvilket an-

svar de har. Samtidig er borgernes interesse for og viden om cybersikkerhed ofte me-

get begrænset.17 Forbrugerne har ikke nødvendigvis den fornødne viden om udfordrin-

ger med sikkerhed i IoT-produkter.  

 

 Ifølge TEKNIQ-undersøgelsen er det ofte medarbejdere, der ikke har de fornødne kom-

petencer, der står med ansvaret for produkternes sikkerhed.18 Særligt for SMV’erne er 

det svært at prioritere kompetenceudbygning på cyber- og informationssikkerhedsom-

rådet.19 Undersøgelsen viser yderligere, at der også er en manglende bevidsthed om 

cybersikkerhed i installations- og industribranchen.  

 

 En undersøgelse i enterprise IT- og sundhedssektoren i USA viser, at de fleste virksom-

heder langt fra kender til omfanget af IoT-produkter i deres egen organisation. 20 En af 

grundene er, at tekniske løsninger ikke betragtes som reelle it-systemer, der kan være 

sårbare. Derfor bliver sikkerhed ikke tænkt ind fra start. Virksomhederne har således 

hverken kompetencerne, indsigt i omfanget eller kendskab til det ansvar, der ligger hos 

dem.21 

 

 Der findes ikke standardiserede krav for sikkerheden i IoT-produkter. Manglende kom-

petencer hos borgere og virksomheder betyder, at forbrugerne ofte stiller meget for-

skelligartede krav til producenter og leverandører af IoT-produkter. Ifølge Alexandra In-

stituttet er det grundlæggende positivt, at kunder stiller krav men grundet uviden-

hed/manglende kompetencer, er det dog svært for kunderne at stille de rigtige krav. 

Derfor kan kravene til producenterne ofte ende med at blive for omfattende. Omvendt 

 

13 Alexandra Instituttet e-bog, 2020  
14 Alexandra Instituttet e-bog, 2020 
15 https://www.tekniq.dk/~/media/files/videncenter/driftogmarked/cybersikkerhed%20rap-
port%202020.ashx 
16 https://taenk.dk/om-os/presserum/smarte-produkter-har-problemer-med-sikkerhed-og-privatliv 
17 Forbrugerrådet Tænk, 2019; Dubex-analyse for TEKNIQ, 2020 
18 Dubex-analyse for TEKNIQ, 2020 
19 Dubex-analyse for TEKNIQ, 2020 
20 Palo Alto Networks, 2020 
21 Dubex-analyse for TEKNIQ, 2020 

https://www.tekniq.dk/~/media/files/videncenter/driftogmarked/cybersikkerhed%20rapport%202020.ashx
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stiller andre forbrugere krav, der slet ikke er tilstrækkelige. Det gør det svært for pro-

ducenterne at lave en standardiseret løsning, der lever op til de relevante krav.22 

Mulige løsninger 

 En rapport af Innovationsfonden, Deloitte og Alexandra Instituttet argumenterer for, at 

IoT-produkter skal være baseret på security by design, således at cybersikkerheden er 

tænkt ind i produktet fra start.23 Én måde at sikre security by design i IoT-produkter er 

gennem lovgivning. Denne tilgang har man eksempelvis brugt i UK og USA (se fakta-

boks nedenfor). Tilsvarende bør også privacy-by-design indtænkes  fra start i proces-

sen, da IoT-produkter og tilknyttede tjenester i høj grad indsamler og deler data.  

 

 En anden mulighed for at forbedre sikkerheden i IoT-produkter er ved at skabe incita-

menter for virksomheder til at tænke sikkerheden ind i deres forretningsmodel. Der et 

stort globalt marked for IoT-produkter, hvor cybersikkerhed er tænkt ind, og dermed 

potentiale for at danske virksomheder kan opnå en konkurrencefordel med bedre og 

mere sikre digitale produkter.24 

 

 Det kan være en konkurrencemæssig fordel for producenterne, hvis de tager ansvar for 

cybersikkerheden i deres IoT-produkter. Når den konkurrencemæssige fordel ikke ud-

nyttes, skyldes det ifølge flere rapporter, at der mangler kompetencer hos medarbej-

derne. Det er således svært at indfri denne fordel, når medarbejderne mangler en 

grundlæggende viden om cybersikkerhed.  

 

 I analysen som Dubex har udarbejdet for TEKNIQ foreslås, at de generelle digitale kom-

petencer skal underbygges med cyber- og informationssikkerhedskompetencer, hvilket 

kræver et generelt kompetenceløft og fokus på uddannelse og efteruddannelse af med-

arbejdere, så videns- og kompetenceniveauet øges. Dermed kan kompetencer og viden 

om cybersikkerhed blive en integreret del af et uddannelsesforløb.25 Derudover kan det 

styrke cybersikkerheden hos forbrugerne, hvis installatørerne i højere grad kan formidle 

budskabet om cybersikkerhed til dem, så de forstår og anerkender behovet for cyber-

sikkerhed.26  

 

 Det kan være, at der er behov for en differentieret sikkerhed alt efter, hvad IoT-kompo-

nenterne anvendes til. Ved at lave netværkssegmentering, kan en virksomhedsforbru-

ger opnå en vis sikkerhed, uden at skulle ændre de enkelte komponenter og services. 

Inden for IIoT (industrial IOT) bruges denne metode typisk i komplekse produktions-

virksomheder som bil- og flyfabrikker. Denne segmentering af netværk kan ligeledes 

anvendes i andre virksomheder og potentielt kan netværksudbydere tilbyde et segmen-

teres miljø ved brug af f. eks. 5G eller LoRaWAN. 

 

 

22 Alexandra Instituttets undersøgelse (endnu ikke udgivet) 
 
 
25 https://innovationsfonden.dk/sites/default/files/2018-07/thefuturemarketforcybersecurityinden-

mark.pdf 
26 Dubex-analyse for TEKNIQ, 2020 



 

 

 Forbrugernes viden om sikkerhed og kompetencer til at vælge sikre produkter kan løf-

tes ved at forenkle kommunikationen. En mærkningsordning vil være en måde at sim-

plificere kommunikationen til forbrugeren. Samtidig vil en mærkningsordning medvirke 

til at standardisere forbrugernes krav, og dermed kan online tjenester og IoT-producen-

ter anvende mærkningsordningens krav som en vejledning (se faktaboks nedenfor) 

 

 

Internationale erfaringer 

I UK præsenterede regeringen i 2018 et praksiskodeks1 til forhandlere og pro-

ducenter af IoT-produkter i UK i forbindelse med en undersøgelse om security-

by-design, der lægger op til, at sikkerhedsbyrden bør flyttes fra forbrugerne og 

i stedet indgå i produktdesign-fasen. Der er efterfølgende i januar 2020 fremsat 

et lovforlag på området. Loven er endnu ikke vedtaget, men der lægges op til 

at stille følgende krav til forhandlere og producenter af IoT-produkter:  

- Produkterne skal have unikke passwords som ikke kan resættes ved hjælp af 

en ”factory reset”-egenskab 

- Alle producenter skal have rapporteringsfunktion, hvor alle kan indberette sår-

barheder, som skal håndteres rettidigt.  

- Forbrugere skal gøres opmærksomme på, hvor længe produktet vil blive sik-

kerhedsopdateret. 

 

I Californien har man tidligere på året vedtaget en lovgivning, der bl.a. stiller 

krav om, at produkter, der direkte eller indirekte kan kobles på internettet, skal 

være udstyret med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger og være designet 

til at beskytte mod uautoriseret adgang og ændring eller afsløring af informa-

tion 

Kilde: UK regering:  https://www.gov.uk/government/publications/code-of-practice-

for-consumer-iot-security https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-

on-regulatory-proposals-on-consumer-iot-security 

Californien: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/bill-

NavClient.xhtml?bill_id=201720180SB327  
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Debatspørgsmål 
 

Samlet set vurderes udfordringerne med IoT-produkter særligt at udspringe af: 

1. Manglende bevidsthed og viden om sikkerhed i IoT-produkter hos forbrugerne (både bor-

gere og virksomheder) og dermed manglende efterspørgsel. 

2. Manglende prioritering og indtænkning af sikkerhed fra starten (security by design) fra pro-

ducenterne, blandt andet som følge af en kompleks værdikæde med mange interessenter 

med forskellige incitamenter. Dette medfører ricisi for, at produkternes funktionelle levetid 

overstiger deres digitale levetid.  

 

Forbrugernes viden 

 

I forlængelse af ovenstående spørgsmål synes følgende overvejelser relevante: 

Mærkningsordninger 

Flere undersøgelser peger på, at slutbrugernes bevidsthed og dermed interesse i cybersikkerhed er be-

grænset, og bl.a. derfor opfattes cybersikkerhed hos nogle virksomheder ikke som kommercielt interes-

sant.. En måde at øge forbrugernes bevidsthed og skabe incitament for bedre cybersikkerhed for pro-

ducenter er gennem mærkningsordninger og certificeringer, enten på virksomheds- eller produktni-

veau.  

På virksomhedsniveau vil den kommende danske mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig da-

taanvendelse bl.a. gøre det nemt og trygt at vælge digitalt sikre og ansvarlige tjenester for forbrugerne 

samt bidrage til, at digital ansvarlighed kan blive en forretningsmæssig fordel for virksomhederne. Ét af 

de udvalgte kriterier for mærkningsordningen er security by design and default. 

På produktniveau har Finland som det første land i Europa i 2019 lanceret et officielt cybersikkerheds-

mærke til mærkning af IoT-produkter. Mærket skal være en garanti for forbrugeren om, at produktets 

informationssikkerhedsfunktioner er i orden. På den måde kan mærket bidrage til at øge forbrugernes 

opmærksomhed om informationssikkerhed og sikker brug af tilsluttede enheder. Endeligt har EU vedta-

get en forordningen om cybersikkerhed, der styrker cybersikkerhed og certificering i regi af EU's cyber-

sikkerhedsagentur (ENISA). I forlængelse heraf er der bl.a. en certificering af IoT-produkter på vej. 

Kilde:  

Finnish Transport and Communications Agency (https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/en/news/finland-becomes-first-

european-country-certify-safe-smart-devices-new-cybersecurity-label) og ENISA (https://www.enisa.europa.eu/top-

ics/standards/certification) 

 

 

Hvordan gør man forbrugerne opmærksomme på betydningen af sikkerhed i IoT-

produkter og forbrugernes ansvar i den forbindelse? 

 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/en/news/finland-becomes-first-european-country-certify-safe-smart-devices-new-cybersecurity-label
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/en/news/finland-becomes-first-european-country-certify-safe-smart-devices-new-cybersecurity-label
https://www.enisa.europa.eu/topics/standards/certification
https://www.enisa.europa.eu/topics/standards/certification


 

 

 Hvilken viden er der behov for i forhold til at styrke forbrugernes evne til at sikre an-

vendelsen af IoT-produkter? Og hvordan  kan man understøtte, at forbrugerne får den 

nødvendige viden?  

 

 Hvilke krav kan vi stille til forbrugerne? Og hvilken viden er det realistisk, at forbru-

gerne kan opnå? Hvordan kan man understøtte, at forbrugerne får den nødvendige vi-

den og bevidsthed om sikkerhedsudfordringer i IoT produkter? 

 

 Hvordan får man oparbejdet kompetencer i virksomhederne? 

Sikre produkter:  

 

I forlængelse af ovenstående spørgsmål synes følgende overvejelser relevante: 

 

 Hvilke redskaber vil have den største effekt ift. at styrke producenternes fokus på IoT-sik-

kerhed: lovgivning eller fokus på incitamentsstrukturer?  

 

 Kan mærkningsordninger eller certificeringer (dansk/europæisk) styrke producenternes in-

citament til at lave secure by design produkter?  

 

 Hvordan kan det håndteres, at der er en kompleks værdikæde og mange forskellige produ-

center fra forskellige lande med forskellige prioriteter, værdier osv.? 
 

 

 

Hvordan kan man understøtte et øget fokus på sikkerhed i IoT-produkter hos pro-

ducenterne, herunder i forbindelse med udvikling af IoT-produkter? 

 




