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Abstract 

The focus of this project is Subjectivity, Technology and Society, apart from this the report 

will also include elements from the course Technology, Systems and Artefacts. The purpose of 

this report is to research what consequences Smart Home devices can have on their user’s 

privacy and the security of their homes and find out whether these consequences can have 

negative or positive effects. Furthermore, we introduce our own homemade Smart Home 

device, a Smart Mirror. In this project we take a closer look at different types of Smart Home 

devices, from different companies, and look at the ethics behind them. In addition, we discuss 

the security of different Smart Home devices and, one of the big manufacturers of Smart 

Home Devices, Amazon. In this report we find the amount of data produced by the users of 

Smart Home devices alarming, and quite scary. However, the usefulness of both the Smart 

Home devices themselves, and the data produced by the devices, is also quite clear. Still the 

authors’ opinion is that there needs to be transparency between the manufacturers of the 

Smart Home devices and their users.  
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Indledning 

Smart Home devices er ved at indtage vores hjem, i takt med at den teknologiske udvikling er 

i gang med hastige skridt. Det er en spændende tid vi går i møde og derfor har vi valgt at tage 

fat i en af de nyeste teknologiske systemer, nemlig Smart Homes. Smart Homes kan virke 

skræmmende for nogle mennesker og for andre er de en velkommen  udvikling og hjælp. 

Denne splittelse kommer blandt andet fra de kontroversielle stemmestyrede digitale 

assistenter, som er en central del af mange Smart Homes. Den digitale assistent kommer 

oftest i form af en lille højtaler, også kaldet en smart speaker, som er forbundet til resten af 

hjemmets devices. Beboerne i hjemmet kan dermed styre alle hjemmets smart devices ved 

hjælp af stemmekommandoer til den digitale assistent. Dette har ført til, at der florerer en ide 

om at hvis brugeren siger “Jeg mangler X” så lytter den digitale assistent med, uanset om den 

er blevet aktiveret eller ej. Den digitale assistent vil genkende ordene brugeren siger og vil 

indsende den relevante data til det firma, der har bygget den digitale assistent. Firmaet vil så 

sende brugeren digitale annoncer med X, således at brugeren er mere tilbøjelig til at købe det 

fra dem. Der er en masse faktorer, som spiller ind, som vi som forbrugere ikke tænker over. 

Hvad bruger firmaerne vores data til? Hvorfor skal vi være bange for at vores data bliver 

delt? Hvordan kan en hacker udnytte et smartere hjem? Vi ser på hvad der er op og ned i 

disse sager og hvad man skal være bange for samt hvad der er sikkert. Dette og mere til vil vi 

undersøge i projektet. Vi undersøger dette ud fra Teknologiske Systemer og Artefakters 
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trinmodel, Videnskabsteoriens aktør netværksteori samt metoder og teorier fra Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund. I vores opgave bliver der brugt mange begreber om Smart Homes. 

Disse begreber kan ses i vores appendix i sidste del af opgaven. 

Definitionen på et Smart Home er et hjem, hvori der er integreret teknologi i et 

sammenhængende system. Det teknologiske system der udgør et Smart Home, består af en 

række IoT (internet of things) devices. IoT er teknologiske artefakter, der kommunikerer med 

hinanden ved hjælp af internettet. Blandt disse artefakter er blandt andet et access device, 

hvilket er det artefakt brugeren benytter til at tilgå systemet. Det kunne for eksempel være en 

smartphone, som er forbundet til brugerens Smart Home, eller det kunne være en 

stemmestyret digital assistent, som brugeren ville kunne kontrollere ved hjælp af verbale 

kommandoer. Et andet vigtigt artefakt er en Smart Home hub. Dette artefakt er centrum for et 

Smart Home. Hubben er det device, der forbinder alle de andre IoT devices i hjemmet og det 

device, som videregiver brugerens kommandoer til diverse andre IoT devices. Hubben kan i 

visse tilfælde være en del af samme artefakt som en Smart Homes access device. 

Ifølge Department of Trade and Industry, ”a Smart Home is “a dwelling incorporating a 

communications network that connects the key electrical appliances and services, and allows 

them to be remotely controlled, monitored or accessed.”. Here, the term remotely can refer to 

both within the dwelling and from outside the dwelling. Essentially, a Smart Home is a set of 

connected IoT devices that aim to enhance the living experience.” (Hall, Maglaras, Aivaliotis, 

Xagoraris, Kantzavelou, 2020) 

Problemfelt 

Vores problemformulering er som følger: 

Hvilke konsekvenser kan Smart Home devices have for menneskers privatliv og 

sikkerheden i deres egne hjem? 

 

Ud fra denne problemformulering kan vi arbejde med de ting som motiverer samt interesserer 

os. Dette værende sikkerhed- samt privatlivs-påvirkning af Smart Home devices. 

Vores problemstilling har relevans da Smart Home devices bliver en større del af flere danske 

husstande. 

Herunder er vores arbejdsspørgsmål: 
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● Hvilket data, indsamler en Smart Home device? 

Her vil vi undersøge den data som en Smart Home device indsamler og hvor denne 

data bliver brugt derefter, kan vi også kigge på denne info med et etisk blik for at se 

om det er etisk korrekt eller om det krænker dit privatliv. 

● Hvad er de utilsigtede effekter af Smart Home devices? 

Dette arbejdsspørgsmål giver en god indfaldsvinkel til TRIN modellen og og giver os 

mulighed for at kigge på flere trin af trinene på TRIN modellen. 

● Hvilke komponenter/Smart Home devices gør at det kan være farligt hvis dit Smart 

Home bliver hacket? 

Med dette spørgsmål håber vi at vi kan få et indblik ind i risiciene af at gøre et hjem 

til et Smart Home. 

● Hvordan kan din data fra et Smart Home system blive anvendt? 

Med dette spørgsmål håber vi at vi kan belyse hvilken information som producenten 

af Smart Home devices vil have fra din device. 

  

Emnevalg 

Hvorfor har vi valgt dette emne? I starten af dette semester og projektperiode, ville vi meget 

gerne lave et projekt omhandlende biometriske hjælpemidler til fysisk handicappede, eller 

andre fysisk hæmmede personer. Dette kan også ses fra vores tidlige arbejdstitel biometriske 

hjælpemidler. Vi overvejede på daværende tidspunktet at udvikle en device som, ved hjælp af 

biometri, kunne hjælpe med, for eksempel, at åbne og lukke hoveddøre til bopæl, eller anden 

form for aflåst gennemgang. Dette kunne, for eksempel, være gennem stemmekommandoer, 

fingeraftryk, scanning af retina eller ansigtsgenkendelse. Vi fandt dog hurtigt ud af, at 

adskillige virksomheder allerede beskæftigede sig med lignende teknologier, så vi besluttede 

at droppe det, da vi ikke umiddelbart mente at vi kunne forbedre teknologien, eller havde en 

nytænkende idé. Da vi meget gerne ville beskæftige os med en form for biometri, kom vi til 

at tænke på Smart Home devices, og da vi allerede havde en fungerende prototype af en 
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Smart Home device, nemlig vores Smart Mirror, var det et oplagt emne at tage op. Vi synes 

internt i gruppen, at Smart Home devices er utroligt interessante i sig selv, med blik på 

teknikken bag, men også hele debatten omkring Smart Home devices, men især omhandlende 

it-sikkerhed, overvågning og privatliv. Vi tror altså det at er være utroligt interessant er 

undersøge dette emne, især med blik på at Smart Home device bliver mere og mere populært 

i Danmark. 

Vores Smart Mirror  

Vi har valgt at inkludere et afsnit i vores projekt omkring et Smart Mirror, som et eksempel 

på en simpel Smart Home device, hvor man kan se alle delene der indgår. Med dette har vi 

bedre mulighed for at forklare, hvordan en Smart Home device fungerer, og danne et 

grundlag for, at læseren bedre kan forstå relationerne mellem Smart Home devices og 

mennesker. 

Under en workshop på gruppens andet semester, producerede gruppemedlemmet Lukas Sydel 

Harder sammen med Amir Mohamad Issa (som ikke er et medlem af denne gruppe) et Smart 

Mirror som vi har valgt at inkludere i vores projekt. Vores Smart Mirror har en træramme 

som er limet og sømmet sammen. Bag rammen er der en mikrocomputer ved navn Raspberry 

PI 3b, som kører på styresystemet Linux. Dette styresystem er et af de førende styresystemer 

inden for programmering, der giver en god brugergrænseflade for at udvikle på teknologien. 

Raspberry PI er tilsluttet til strøm inde i systemet via en stikdåse som er limet fast inde i 

rammen. Strømkablet fra stikdåsen kan så blive sat til i hjemmet. Vi har en 21 tommer skærm 

sat til strøm og koblet op til vores Raspberry PI med HDMI. Bagbeklædningen af skærmen er 

fjernet for at give mere plads, da den er sat på højkant for at give halvdelen af spejlet et 

interface med spejleffekt og den anden halvdel har kun spejleffekt. Vores Smart Mirror kører 

et program der hedder Magic Mirror som kan bruges til at tilpasse spejlet til brugerens behov. 

Den har for eksempel på dette stadie et kalenderplugin som kan sættes op med brugerens 

kalender. Den har et andet plugin som er sat op med Spotify, så brugeren kan se hvilke sange 

der bliver afspillet osv. Den kan blandt andet modtage overskrifter fra New York Times, så 

brugeren kan holde sig opdateret. Den viser vejret i brugerens område sådan at brugeren kan 
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se hvilket slags tøj der passer til vejret.

 

(Harder, Issa, 2020) 
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(Harder, Issa, 2020) 

Her ser vi produktet i dens tidlige fase, det er i mock up stadiet her. 

Redegørelse 

Med dette redegørende afsnit vil vi danne et overblik over nogle emner som nuværende 

Smart Home systemer, hacking, privatliv og danmarks love omkring overvågning og data. 

Disse emner skal danne grundlag for at kunne analysere samt diskutere vores 

arbejdsspørgsmål og problemformulering. 
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Smart Home kategorier 

Smart Home devices er en produkttype, som er blevet udbredt i højere grad i de seneste år. 

Det er noget som gør dagligdagens opgaver og udfordringer nemmere, og sætter mindre krav 

til brugeren. Generelt er en Smart Home device, et produkt som kan tilkobles internettet eller 

bluetooth etc., for at kunne skabe et autonomt system eller styre noget i hjemmet, selvom 

brugeren er ude. Generelt findes der en masse fordele ved Smart Home devices, dog kommer 

det også an på, hvilket slags produkt det er, og hvad det kan gøre. Man kan sætte adskillige 

Smart Home devices under forskellige kategorier som følgende: 

1)      Miljø 

-          Miljø indebærer Smart Home devices som vandmålere, energistyring, belysning og 

mere. 

2)      Sikkerhed 

-          Sikkerhed indebærer Smart Home devices som alarmer, kameraer til overvågning og 

mere. 

3)      Underholdning 

-          Underholdning indebærer Smart Home devices som fjernsyn, højttalere og mere. 

4)      Husholdningsapparater 

-          Husholdningsapparater indebærer Smart Home devices som køleskabe, 

kaffemaskine, opvaskemaskine og mere. 

5)      Information og kommunikation 

-          Information og kommunikation indebærer Smart Home devices som telefoner, smart 

watch og mere. 

6)      Sundhed 

-          Sundhed indebærer Smart Home devices som produkter der kan overvåge 

blodsukker, hjerterytme og mere.  
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Nuværende Smart Home systemer 

I dette afsnit vil vi kigge på nogle af de nuværende Smart Home systemer og hvilke 

funktioner som de hver kan bidrage med i et Smart Home system. De Smart Home devices vi 

vil kigge på er Amazon Alexa, Philips Hue, Google Home, Apples Siri mm. Vi har valgt at 

skrive dette afsnit, da disse devices er nogle vi beskæftiger os med senere i projektet. 

 

Amazon Alexa: Amazon Alexa er en smart speaker og personlig assistent. En af Amazons 

partnere, Home Connect, skriver følgende: “Amazon Alexa er en stemmeservice fra Amazon, 

hvormed du ikke kun kan hente informationer, men også kan betjene flere produkter (såsom 

Home Connect-produkter) med din stemme. Amazon Alexa er baseret på evner, som gør 

stemmeinteraktion med produkter og services mere intuitiv. Amazon Echo og de mindre Echo 

Dot-højttalere fås til betjening af Amazon Alexa. Den største forskel imellem de to enheder er 

højttaleren, hvor den større Amazon Echo har en bedre lydkvalitet” (https://www.home-

connect.com/dk/da/tilsluttede-partnere/voice_assistants/amazon-alexa 21/12/2020) 

Google Home: En Google Home er også en personlig assistent ligesom Amazon Alexa. 

Dette betyder den har mange af de samme funktioner. Dog kan denne digitale assistent også 

bruges fra din smartphone. Dette er hvad Elgiganten skriver om Google Home. “Kickstarter 

din dag: Du kan bede Google Home om at vække dig til lyden af din yndlingssang og sidste 

nyt. Bagefter kan den fortælle dig, hvordan din kalender ser ud og tjekke trafikken for dig. 

Får dig til at slappe af om aftenen: Når du kommer hjem, kan du bede Google Home om at 

spille den musik fra Spotify eller Google Music, som du ønsker. Senere kan du bede Google 

Home om at vise din serie på Netflix eller Viaplay, og så starter den dér, hvor du sidst så. 

Google Home – skabt til at samarbejde: Google Home højttaleren kan let kobles sammen 

med smart belysning, sikkerhedssystemer, musikanlæg, TV og streamingtjenester. Med 

samarbejdspartnere som Philips Hue, Chromecast, Nest, Logitech og LIFX får du et hjem 

med elektronik, der taler sammen.” 

(https://www.elgiganten.dk/cms/google-home-google-home-mini/google-home-og-google-

home-mini-pa-dansk/ 21/12/2020) 

https://www.home-connect.com/dk/da/tilsluttede-partnere/voice_assistants/amazon-alexa
https://www.home-connect.com/dk/da/tilsluttede-partnere/voice_assistants/amazon-alexa
https://www.elgiganten.dk/cms/google-home-google-home-mini/google-home-og-google-home-mini-pa-dansk/
https://www.elgiganten.dk/cms/google-home-google-home-mini/google-home-og-google-home-mini-pa-dansk/
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Apple Siri: Ud fra (https://www.apple.com/siri/ 21/12/2020) kan det læses at Apples Siri kan 

fungere på præsis den samme måde som en Google home, med nogle af de samme samt 

andre apps og værktøjer. 

Philips Hue: En Philips Hue er ikke ligesom de tidligere devices på listen, da denne ikke er 

en digital assistent men en anden form for smart device. Philips Hue er mærket for forskellige 

slags smarte lyspærer, som brugeren kan benytte i en normal lampe fatning. Disse lyspærer 

kan tændes/slukkes eller skifte farve ved hjælp af kommandoer fra en digital assistent eller 

fra brugerens smartphone via en app. 

Ring: Ring er en smart ringeklokke/kamera. Dette device fungerer som en normal 

ringeklokke, men kan også sende en besked til brugeren, når nogen ringer på. Denne 

ringeklokke er også udstyret med et kamera, som aktiveres, når der er bevægelse foran 

brugerens hoveddør. Kameraets optagelser bliver sendt til skyen, så det kan ses fra brugerens 

smartphone eller pc og eventuelle sikkerhedsfirmaer, som har adgang til optagelserne efter 

aftale med brugeren. 

Ring alarm: Ring producere også et alarmsystem der hænger sammen med deres 

ringeklokke. Dette alarmsystem har dele som bevægelsessensorer, kontaktsensorer samt 

kameraer. Alle disse dele kan aktiveres ved et kontrolpanel på indersiden af hjemmet eller fra 

brugerens smartphone. 

Tado: Tado termostaten er en smart termostat, som er designet til at spare både energi og 

penge. Termostaten er tilsluttet brugerens smartphone og ved derfor altid, hvor brugeren er. 

Når brugeren er hjemme, vil Tado termostaten forsøge at justere varmen i hjemmet til 

brugeren behov. Tado termostaten tager både højde for vejrudsigten i området, samt andre 

faktorer, såsom hjemmets isolation. Derudover kan Tado termostaten styres og dens 

indstillinger justeres ved hjælp af en app på brugerens smartphone. 

 

 

Cybersikkerhed 

Med fremgangen af Smart Home systemindustrien, følger der en sikkerhedsrisiko. 

“Looking into predicted cyber security trends for 2020, it is very apparent that many 

organisations believe the IoT and Smart Home industries to be ones of concern. Several 

different businesses have highlighted these as areas that will continue to grow and as a result 

will likely be targeted by attackers. Now more than ever there is a need to explore and 

https://www.apple.com/siri/
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address device weaknesses and user privacy concerns that surround the technology.” (Hall, 

Maglaras, Aivaliotis, Xagoraris, Kantzavelou, 2020). I følge Frazer Hall, Leandros Maglaras, 

Theodoros Aivaliotis, Loukas Xagoraris og Ioanna Kantzavelou, har “the Cyber Security 

Industry'' fundet frem til, at den største cyber sikkerhedsrisiko ligger i Smart Home 

systemerne, da der er utallige indgangsvinkler og muligheder for at bryde 

sikkerhedsmekanismer i Smart Homes. 

I 2019 var der 14.2 milliarder devices forbundet med nettet, det er ca. dobbelt så mange IoT 

som der er mennesker på jorden. I 2021 regner man med at tallet kommer til at stige til 

omkring 25 milliarder devices. Det viser, hvor stort markedet for IoT og dermed, hvor mange 

muligheder, der er for hackerer at vælge mellem (Hall, Maglaras, Aivaliotis, Xagoraris, 

Kantzavelou, 2020). 

 

(Hall, Maglaras, Aivaliotis, Xagoraris, Kantzavelou, 2020) 

 

Grafens kontekst er at i form af at IoT udvikler sig mere og bliver mere udbredt, bliver Smart 

Home produkter også mere populære. Ifølge teksten har de en direkte relation til hinanden. 

Hvis man kigger på grafen ovenfor, så kan man se at den blå streg er Smart Homes, men den 

røde streg på grafen er Smart Home security. Denne graf bekræfter teorien om, at 

cybersikkerheden angående Smart Homes er bekymrende og at brugere af Smart Homes 

enten ikke har forstand på cybersikkerhed, eller at de er ligeglade. Det er dog lidt ironisk, da 

et af Smart Homes primære funktioner er øget sikkerhed i det private hjem. Det er på kanten 

til at være paradoksalt, da Smart Homes på sin vis kan/skal beskytte dets beboere, men 

samtidige åbner op for helt nye muligheder for eventuelle indbrudstyve eller hackere med 
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andre intentioner, som at krænke beboernes privatliv eller gøre hjemmet mere usikkert. Dog 

er der samtidige lavet smart alarmer, smart kameraer med mere. Hvis det sættes ordentligt op, 

så kan sådan et system være relativt sikkert. Men bare tanken om, at det kan lade sig gøre, for 

en hacker at få adgang til brugerens smart devices og hjem, kan lede til utryghed i eget hjem 

(Hall, Maglaras, Aivaliotis, Xagoraris, Kantzavelou, 2020). 

 

Et Smart Home system kan blive hacket som mange andre teknologier. De kan blandt 

andet blive hacket ved brug af en laser, som kan få voice recognitionen systemet til at tro at 

der er blevet sagt noget til det. Men dette er ikke den eneste måde Smart Home devices kan 

blive hacket. Hvis man kan koble sig på husstandens WiFi eller blive koblet op til Smart 

Home devicet via Bluetooth, så kan man få adgang til forskellige devices. Hvis der er 

kameraer inde i brugerens bolig så kan hackeren overvåge beboerne, hvilket ville kunne føre 

til afpresning af beboerne. Metoder til at forhindre hacking af sine smart devices inkluderer 

en stærk firewall og en forsigtighed, når der bliver præsenteret et uopfordret link online. En 

af de ting vi vil undersøge er, hvor sikkert eller usikkert et Smart Home system er. 

Sikkerhedsbrud i Smart Homes er et punkt som mange er bange for. Dette skyldes blandt 

andet alle de lækkede dokumenter som Edward Snowden gav offentligheden adgang til, som 

blandt andet indeholdte dokumenter der beviste, at USA’s regering ikke kun har muligheden 

for at holde øje med alle og deres data strøm men også at de har gjort netop dette. De kan se 

alt, de kan tænde for dit laptop kamera hvis de har lyst. Dette har befolkningen dog taget i 

betragtning, hvilket kan ses ved at mange mennesker har et cover for deres kamera i tilfælde 

af at en udefra kan kigge på dem gennem kameraet.  

Grunden til at det er nemt at hacke Smart Home enheder, er fordi der ikke er lige så 

stor fokus på at sikkerheden skal være i orden. Fokuset for producenterne ligger istedet på at 

have en profitabel virksomhed. For at de kan få den maksimale profit ud af efterspørgslen på 

deres produkter, bliver firmaerne nødt til at producerer flest mulige enheder på så kort tid 

som muligt, hvilket betyder at der bliver skåret nogle hjørner (Hall, Maglaras, Aivaliotis, 

Xagoraris, Kantzavelou, 2020). Brugere som ikke har de fornødne teknologiske evner, til at 

sørge for at deres Smart Home systemer er sikret ordentligt mod angreb fra udefra 

kommende, er en del af problemet. Da deres devices bare bliver sat til netværket uden videre 

tanke om sikkerheden bag. Det gør at deres netværk lettere kan blive infiltreret, fordi deres 

devices har de standardindstillinger som kommer med produktet.  
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Privatliv 

Privatlivet kan være svært at definere, da der kan være forskellige forståelser for, hvad 

privatlivet indebærer. Hvilke ting der er private, og hvilke der ikke er. En definition på 

privatlivet kunne for eksempel være ’Aktiviteter og ytringer, der kun hører til i hjemmet 

og/eller inden for familiens rammer.’ Dette er den definition vi vil forholde os til i dette 

projekt.  

Men det er ikke det eneste der kan være problematisk, da det data som Smart Home devices 

kan indsamle, kan blive solgt videre til andre virksomheder som har i sinde at sælge brugeren 

produkter, ved brug af online annoncer. Der findes store mængder rå data om brugeren, som 

er til rådighed for andre firmaer, især hvis brugeren har Amazon Alexa, Google Assistant 

eller Siri (smart speakers). 

“The growth in popularity of Smart Homes has led to many security concerns in relation to 

scalability and interoperability issues amongst IoT devices. Threats are rising exponentially 

in terms of frequency of attacks and complexity [12]. However, it is not only security issues 

that interconnected home devices are exposing, but there are also serious concerns regarding 

privacy. The nature of Smart Homes opens the user to many different privacy concerns from 

an unauthorised party obtaining unacceptable or inappropriate access to someone’s personal 

information, to psychological dimensions of privacy (solitude, reserve, isolation, anonymity, 

intimacy) or even a physical breach of privacy where the home itself is accessed by an 

unauthorised party [13]. ” (Hall, Maglaras, Aivaliotis, Xagoraris, Kantzavelou, 2020). 

En anden privatlivssikkerhedsrisiko består i, at der ofte er tredje parter, som har privatlivs 

data, som bliver uploadet til skyen af brugeren og/eller bliver autogenereret af Smart Home 

systemet. Dette sker muligvis uden brugeren tænker over det, og derfor ved brugeren ikke at 

dataen personen laver, kan blive hacket af en udefrakommende. Det er den privatlivsrisiko 

der ligger i at bruge sky baseret opbevaring. Det sker desværre ofte, at mange brugeres 

private data, som for eksempel billeder, specielt med erotisk karakter, bliver lagt ud på nettet 

uden brugerens samtykke, fordi deres sky er blevet hacket (Hall, Maglaras, Aivaliotis, 

Xagoraris, Kantzavelou, 2020). Næsten alle fladskærms-tv’er man kan købe i dag, er smart 

tv. Når man tilslutter et smart tv, så anbefaler tv’et automatisk at det bliver sat i forbindelse 

med internettet. Dette gør at man kan bruge applikationer på smart tv’et, så brugeren kan 

benytte sig af Netflix og andre streaming tjenester. Når en internetforbindelse bliver oprettet 
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til Smart TV’et, bliver Opdateringer automatiseret, dermed skal brugeren ikke gøre noget for 

at opdatere sit TV. Men når smart devices (som smart tv) bliver koblet til internettet, giver det 

producenterne mulighed for at tappe data fra brugeren. Dataet indeholder for eksempel 

informationer om, hvilke programmer brugeren ser og hvilke streamingtjenester brugeren 

benytter sig af. Dette er et klart brud på brugerens privatliv, da det hører til inde for hjemmets 

rammer. Netop privat data blev taget og brugt af et tv-producent firma kaldet Vizio, til det 

formål at sælge videre til tredje parter. “In early 2017, Vizio landed in legal trouble as a 

result of findings by the Federal Trade Commission (FTC), and were fined 2.2 million 

dollars. It was discovered that Vizio had been tracking the viewing habits of its customers 

through its smart TVs. On a second-by-second basis, Vizio collected a selection of pixels on 

the screen that it matched to a database of TV, movie, and commercial content. This data was 

then sold on to third party companies for use for targeted advertising of customers. To make 

matters worse for Vizio, the data collecting feature was turned on by default and the 

customer was not given the option to opt out, so most were unaware of the activity taking 

place.” (Hall, Maglaras, Aivaliotis, Xagoraris, Kantzavelou, 2020). Men dette er ikke det 

eneste tilfælde hvor smart tv’er er blevet brugt til at indsamle data. Wikileaks fandt ud af at 

samsungs smart TV’er kan blive misbrugt “It was also revealed in 2017 via WikiLeaks, that 

Samsung TVs had been subject to successful exploitation by the CIA (Confidentiality, 

Integrity, Availability). The exploit was dubbed ‘Weeping Angel’. This is an example of a 

physical attack against a Smart Home device, rather than the misuse of gathered data as 

explored previously. According to the information posted on WikiLeaks, a “Fake-Off” mode 

had been developed that turned off the screen and Light Emitting Diode (LED) status lights 

giving the illusion to the user that the TV was turned off [19]. However, the TV remote 

microphone was still switched on and voice conversations could be recorded. Weeping Angel 

was a huge breach of user privacy; any number of personal data points and private 

information could have been collected, dependent on what conversations took place in the 

vicinity of the TV remote.” (Hall, Maglaras, Aivaliotis, Xagoraris, Kantzavelou, 2020). 

Den data der bliver genereret af at brugerne snakker i deres hjem, nogle gange uden at 

have sagt “ok Google” bliver analyseret af folk som arbejder for Google, Amazon osv., for at 

forbedre voice recognition software. Men det er ikke kun samtaler med Amazon Alexa eller 

Google systemet som bliver optaget. Det er også folks samtaler alene eller med andre som 

bliver optaget, dette kan ses som et brud på brugerens privatliv. Der er nogle etiske 

problematikker ved, at de samtaler bliver optaget. Som teksten beskriver, så var der en sag, 
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hvor der var nogle analytikere fra et Smart Home firma, som hørte noget der lød som et 

overgreb. Men den information har de ikke ret til at have. Dette satte dem i et etisk dilemma: 

Skulle de bare lade overgrebet ske og slette informationen, for at skjule, at de brød loven? 

Hvor skal grænsen sættes, når vi har at gøre med folks privatliv (Hall, Maglaras, Aivaliotis, 

Xagoraris, Kantzavelou, 2020). 

Dette giver en forståelse for hvor bredt et spektrum denne her overvågning kan foregå 

i. Det kan være en brugers fjernbetjening, det kan være deres smart alarm, det kan være deres 

smart kamera, det kan være deres smart fjernsyn, det kan være deres smart hub eller smart 

assistent. Der er mange muligheder for, hvordan brugeren kan blive overvåget. 

 

Videoovervågning 

Nogle versioner af det moderne Smart Home inkluderer overvågning af hele (eller næsten 

hele) hjemmet, både indenfor og udenfor væggene. Dette kan både være af 

sikkerhedsmæssige årsager og praktiske årsager. I sikkerhedsmæssige sammenhænge må det 

antages, at overvågningen kan ses ude fra husets vægge, for eksempel af et sikkerhedsfirma. 

Denne overvågning vil sandsynligvis blive optaget og gemt, i tilfælde af at myndighederne 

skal bruge optagelsen til at identificere eventuelle indbrudstyve, og/eller bruge 

overvågningen som bevis i en sag, der har foregået i hjemmet. Dette er for eksempel tilfældet 

med Amazons overvågningssystem Ring, som har en aftale med det amerikanske politi, om at 

dele deres overvågning. I dette tilfælde kræver det dog lovmæssigt samtykke fra ejeren af 

huset, som Ring systemet er tilsluttet. Dette må dog samtidig betyde, at denne overvågning er 

tilgængelig for individer, som ikke bor i det overvågede hjem. Dette kan give fremmede 

adgang til personlig og sensitiv information om hjemmets beboere. Dette kræver dog 

selvfølgelig at et individ misbruger deres magt og kigger på optagelserne uden reel grund, 

hvilket ikke er, hvad overvågningen i et Smart Home er designet til. Personlig information vil 

derefter kunne videresælges eller endda blive brugt til at afpresse hjemmets beboere. Det skal 

dog indvendes at brugeren kan vælge et traditionelt overvågningssystem. som ikke er 

tilsluttet internettet. Dette betyder, at et firma ikke behøver at være indblandet og derfor ikke 

har adgang til brugerens data. Det bliver dog mere almindeligt for nye kamera systemer, at de 

kan sammensættes med et Smart Home system, da det gør det nemmere for brugeren at tilgå 

kameraerne med sin smartphone.  
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Lydovervågning 

En typisk feature i et Smart Home er lydgenkendelse systemer. Disse bliver oftest anvendt i 

sammenhæng med en eller flere teknologier, til at udføre en opgave, uden at brugeren 

behøver at gøre andet end at give en kommando. Dette kan for eksempel dreje sig om et 

fjernsyn, vaskemaskine eller en termostat, der styres ved simple kommandoer, udstyret af 

husets brugere. Dette i sig selv er ganske smart for enhver, der har problemer med fysiske 

opgaver eller bare nyder luksuriøsiteten ved stemmekommandoer. Det har dog også sine fejl 

og mangler. Et af de mest udbredte problemer, der blandt andet ses blandt såkaldte ’digitale 

assistenter’ som Google Assistant, Apple’s Siri og Amazon’s Alexa, er deres egenskab til at 

overvåge. Digitale assistenter overvåger dog ikke for brugernes sikkerhed, men for deres 

firmaers økonomiske interesser (Zuboff, 2019). For at digitale assistenter kan blive aktiveret 

af stemmekommandoer, skal de konstant optage alt der bliver sagt omkring dem. Dette 

betyder, at selv når husets beboere ikke snakker til deres digitale assistent, lytter den stadig 

med, og alt der bliver sagt omkring den bliver optaget og analyseret 

(https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/google-ja-der-sidder-nogen-og-lytter-paa-hvad-

du-siger-til-din-smart 16/12/2020). Dette bruges i høj grad til målrettet marketing mod de 

enkelte brugere. Konceptet er enkelt: Husets brugere snakker for eksempel om at købe en ny 

computer, eller måske bare om computerer generelt. Den digitale assistent vil registrere ordet 

“computer”, hvorefter informationerne bliver videresolgt til en computer forhandler i 

nærheden af brugeren, medmindre producenten af brugerens Smart Home selv sælger 

computere. Dette betyder at brugerne i det pågældende hjem vil blive udsat for et øget antal 

digitale reklamer for (i dette tilfælde) computere. Dette vil for nogle være en krænkelse af 

deres privatliv, da informationerne stammer fra en privat samtale. Det kan endda føre til at 

nogle af brugerne vil føle sig utrygge i deres eget hjem. Det vil være vigtigt for Smart Homes 

at kunne have en funktion, der kan slukke mikrofonen i diverse smart devices. Dette kunne 

eksempelvis være ved et tryk på en knap. Dermed er der ikke mulighed for, at brugeren bliver 

overvåget, når de ikke ønsker det. Mikrofon afbrydelsesfunktionen ville dog gøre smart 

devices stemmegenkendelse ubrugelig, indtil mikrofonen tændes igen. Der findes mange 

former for lyd overvågning, det kan ske gennem brugerens smartphone, brugerens smart tv, 

hvis der er en mikrofon i fjernbetjeningen, smart assistants og alle andre smart devices med 

indbygget mikrofon. 

 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/google-ja-der-sidder-nogen-og-lytter-paa-hvad-du-siger-til-din-smart
https://www.dr.dk/nyheder/viden/teknologi/google-ja-der-sidder-nogen-og-lytter-paa-hvad-du-siger-til-din-smart
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Aflytning Love samt Googles oplysnings indsamling 

Her er en liste over de love, som omhandler brugernes data og derfor deres privatliv. Disse 

love påvirker, hvilken data firmaer lovligt kan indsamle i Danmark. Dette afsnit er relevant, 

da det giver et overblik over, hvad firmaerne bag Smart Homes kan tillade sig inden for 

lovens rammer. 

“§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer 

sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem. 

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der, uden at forholdet er 

omfattet af stk. 1, uberettiget 

1) åbner et brev eller en anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med 

indholdet eller 

2) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, 

telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i et lukket møde, som 

den pågældende ikke selv deltager i, eller hvortil den pågældende uberettiget har skaffet sig 

adgang. 

Stk. 3. Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1 og 2, med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig 

bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre 

særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år. På samme måde 

straffes de forhold, der er nævnt i stk. 1, når der er tale om overtrædelser af mere systematisk 

eller organiseret karakter. 

§ 263 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget 

1) erhvervsmæssigt sælger eller i en videre kreds udbreder et adgangsmiddel til et 

datasystem, 

2) videregiver et større antal adgangsmidler til et datasystem eller 

3) skaffer sig eller videregiver et adgangsmiddel til et datasystem, 

a) der er samfundsvigtigt, jf. § 193, 
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b) der behandler oplysninger, som er omfattet af artikel 9, stk. 1, eller artikel 10 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 

oplysninger, eller 

c) hvortil adgangen er forbeholdt betalende brugere. 

Stk. 2. Begås de forhold, der er nævnt i stk. 1, under særligt skærpende omstændigheder, kan 

straffen stige til fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig 

tilfælde, hvor videregivelsen m.v. sker i særlig stort omfang eller indebærer særlig risiko for 

betydelig skade eller omfattende misbrug, eller hvor både stk. 1, nr. 1 og nr. 3, litra c, er 

overtrådt.” fra (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650 06/12/2020) 

Den vigtigste del af dette er § 263 stykke 2, der omhandler hemmelig aflytning af samtaler 

ved hjælp af et vilkårligt apparat. Det vigtige i denne paragraf er, at det ikke er lovligt at 

optage samtaler hemmeligt. Hvilket betyder at, hvis en forbruger af en personlig assistent, 

bliver informeret om, at de bliver aflyttet, er det lovligt. Ligeså er det altså ulovligt, hvis 

brugeren ikke bliver informeret om dette. 

Dette er hvad Google skriver, at deres personlige assistent sender af data, samt hvornår 

brugerens device lytter med. 

“The Google Assistant is designed to wait in standby mode until it is activated, like when you 

say “Hey Google.” The Assistant starts in standby mode, waiting to be activated. In standby 

mode, it processes short snippets of audio (a few seconds) to detect an activation (such as 

“Ok Google”). If no activation is detected, then those audio snippets won’t be sent or saved 

to Google. When an activation is detected, the Assistant comes out of standby mode to fulfill 

your request. 

The status indicator on your device lets you know when the Assistant is activated. And when 

it’s in standby mode, the Assistant won’t send what you are saying to Google or anyone else. 

To help keep you in control, we're constantly working to make the Assistant better at 

reducing unintended activations.” 

(https://support.google.com/googlenest/answer/7072285?hl=en 06/12/2020) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650
https://support.google.com/googlenest/answer/7072285?hl=en
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Det skal dog siges at google under opsætningen af din device spørg om de må gemme din 

data til analyse og forbedring af deres systemer. Dette er en måde at komme uden om hvad de 

siger at de sender til deres databaser. Dette vil blive diskuteret i et senere diskussionsafsnit. 

 

En tidslinje over Smart Homes 

Ved brug af 2 forskellige kilder, vil vi i dette afsnit beskrive hvordan Smart Home devices 

har udviklet sig gennem tiden men også hvor populært det er blevet med tiden. Den ene kilde 

vi vil bruge, er en artikel fra BCC Research, skrevet af Sinha G. Gaurav d.11 april 2018, som 

er en hjemmeside med formål at give objektive detaljerede undersøgelses rapporter 

(https://blog.bccresearch.com/the-evolution-of-smart-home-technology, 16/12/2020). Den 

anden kilde vi vil bruge, er en artikel fra Raconteur, skrevet af Leo King d.15 april 2015, som 

er en hjemmeside der til formål skal udfordre og inspirere folk i forretningsområdet til at tage 

de rigtige beslutninger. (https://www.raconteur.net/the-evolution-of-the-smart-home/, 

16/12/2020). 

Begge kilder nævner at i starten af det 19’ende århundrede begyndte det revolutionære 

gennembrud af Smart Home industrien. Dette var starten af Smart Home devices udvikling.  I 

1901 blev den første støvsuger introduceret, hvor vaskemaskiner, tørretumbler, køleskab og 

opvaskemaskine fulgte med efter. 

”These were not ”smart” appliances, but their introduction was game changer for the people 

of the 20th century.” (Gaurav, 2018). Altså, selvom de forskellige produkter ikke tilhørte 

Smart Home devices, eller udgjorde et Smart Home dengang, spillede produktionen af 

produkterne en stor rolle for nutidens Smart Homes. Som Leo King lige så vel nævner, så var 

1900-tallet det tidspunkt hvor de elektriske produkter begyndte at være mere populært og 

udbredt. 

I 1930’erne begyndte det generelle hjemmeliv ifølge Leo King at være mere maskine drevet. 

Elektronikken blev mere avanceret og gjorde hverdagen nemmere, hvilket førte til at de 

elektroniske produkter blev mere ”mainstream” og essentielt. Derudover var 1930’erne også 

den tid hvor investorer begyndte at give deres opmærksomhed til Smart Home device 

teknologier. Dog i 1960’erne blev Echo IV introduceret. Echo IV er det første Smart Home 

device der blev skabt, som kunne lave shopping lister, kontrollere temperaturen i hjemmet, 

https://blog.bccresearch.com/the-evolution-of-smart-home-technology
https://www.raconteur.net/the-evolution-of-the-smart-home/
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samt at kunne slukke og tænde apparater i huset. I 1969 blev, en køkkencomputer opfundet 

som kunne lave opskrifter, dog blev den aldrig en succes grundet prisen. Blandt andet i 1971 

begyndte udviklingen af en mikroprocessor hvilket førte til et generelt prisfald af elektroniske 

produkter, hvilket gjorde den elektroniske teknologi mere tilgængelig (Gaurav, 2018). 

I 1980’erne begyndte brugen af computeren i hjemmet for alvor at være en ting. Dette blev en 

reel ting da både BBC-computer og IBM PC blev lanceret på samme tid i 1981, den første 

Apple Macintosh’s lancering i 1984 og Microsoft Windows operativsystem et år senere. I 

løbet af 1990’erne til omkring starten af det 21’ende århundrede blev en masse nye 

teknologier introduceret, såsom små mobiltelefoner, transportable MP3 afspillere og iPods. 

(Leo King, 2015). 

I det 21. århundrede begyndte Smart Home teknologien at stige i popularitet drastisk. Flere 

forskellige teknologier kom til, og var langsomt integreret i hjemmet. Smart Homes begyndte 

at have bedre og mere overkommelige priser, hvilket har været en større del for udbredelsen 

af teknologierne. Smart Homes har udviklet sig en del, så brugere kan styre alt fra 

temperaturer i hjemmet og lys, til et tv og meget mere, fra fjernbetjeninger og smartphones 

(Gaurav, 2018). Smart Home teknologi er i stand til at gøre de basale ting i hjemmet mere 

overskueligt, ved at brugeren kan kontrollere de enkelte funktioner i hjemmet enten 

automatisk eller eksternt. Udover dette, er Smart Home teknologien avanceret nok til at 

kunne udføre planlagte opgaver på bestemte tidspunkter, få temperaturen i hjemmet til at 

være automatisk lige så vel som lys og alarmer i hjemmet. Dette kan gøres både fra en 

smartphone, computer eller en fjernbetjening (Gaurav, 2018). I de sidste 20 år har Smart 

Home teknologien ifølge Gaurav udviklet sig dramatisk. I vore dage kan beboeren styre stort 

set alt i hjemmet, selvom de ikke er hjemme. Dette kan gøres gennem en smartphone, som 

har både en forbindelse til internet, og til de adskillige apparater i hjemmet. Det er blevet 

mere normalt efterhånden at huse som bliver solgt, har flere forskellige Smart Home 

teknologier installeret i hjemmet, som vil gøre dagligdagen nemmere. ECSI har blandt andet 

som Gaurav nævner, ved brug af Savant systems smart host system, kunne designe et Smart 

Home i Minneapolis som er komplet autonomt.  
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Big data og dets anvendelse i Smart Homes 

Big data kan være et vanskeligt begreb at forstå, da det kan være mange forskellige ting. Der 

er dog fire vigtige karakteristika, som er med til at definere begrebet big data. 

-    High volume: Som navnet big data antyder, er der at gøre med store mængder data. 

Oftest så store, at en almindelig computer ikke kan håndtere det alene. Men hvor 

meget er ”store mængder data”? Svaret på det spørgsmål har ændret sig drastisk 

gennem tiden, i takt med at computerteknologi har udviklet sig drastisk. Her kan 

refereres til Moores Lov, som dikterer at antallet af transistorer på en mikrochip vil 

fordobles hvert andet år. Dette har vist sig at være sandt indtil for nyligt, dog giver det 

stadig et godt billede af udviklingen. I år 2008 var et stort datasæt på x antal gigabytes 

(1.000.000 bytes), men allerede i 2012 var der tale om både petabytes 

(1.000.000.000.000.000 bytes) og exabytes (1.000.000.000.000.000.000 bytes) 

(Sørensen 2018). 

-    High variety: I big data arbejdes der oftest med mange forskellige typer data, både 

videoer, billeder, dokumenter m.m. Alle disse datatyper indgår ofte i et big data sæt. 

Dette kan gøre det yderst vanskeligt at arbejde med, da alle de forskellige datatyper 

ofte indeholder brugbar information, men som skal tydes med forskellige 

behandlingsmetoder, hvilket kan gøre det vanskeligt at sammenligne data i et big data 

sæt. 

-    High variability: Variability er meget svært at forstå fuldt ud, da det handler meget 

om den specifikke kontekst. Det betyder, kort forklaret, at big data kræver kæmpe 

mængder analysearbejde for at bearbejde den indsamlede data. Variability handler 

ofte om mindre ændringer og udsving i større datamønstre, som alle sammen skyldes 

kontekst. 

-    High veracity: Dette betyder blot at big data oftest bliver indsamlet ekstremt 

hurtigt. Dette kan i nogle tilfælde lede til tvivl om korrektheden af den indsamlede 

data. Hvis dataene ikke er rigtigt, kan det ikke bruges til at analysere på og er derfor 

ubrugeligt. Det er derfor vigtigt, for enhver organisation, der arbejder med at indsamle 

big data, at have en proces, der kan opsamle og frasortere fejlagtig og ubrugeligt data. 
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For at give en kort opsummering kan big data altså indeholde enorme mængder data, flere 

forskellige datatyper, dataet kan have flere forskellige kontekster og betydninger, dataet 

bliver indsamlet på meget kort tid (Sørensen 2018). 

 

Hvad bliver big data brugt til i forbindelse med Smart Homes? 

Big data har mange funktioner i det danske samfund. Det kan være alt fra 

konkursforudsigelser, til kreditkortgodkendelse, til udvikling af AI og til forudsigelse af 

vejret. I forbindelse med Smart Homes bliver big data dog oftest brugt til målrettet marketing 

mod Smart Home brugere. Det første skridt mod dette er indsamlingen af data. 

Dataindsamlingen sker nærmest af sig selv, når brugerne benytter sig af de forskellige IoT 

devices i deres Smart Home. Dette giver selskabet bag produkterne (Google, Apple, osv.) 

informationer om, hvornår brugerne er hjemme, hvilket musik de lytter til, hvilke kanaler de 

ser, hvilke streamingtjenester de benytter sig af, hvornår de går i seng og meget mere 

(Sivakumar, 2019). Alt dette kan bruges til at få et unikt indblik i brugernes livsstil, hvilket 

selskaberne kan misbruge til målrettet marketing, både mod de individuelle brugere og mod 

større målgrupper. Selskaberne kan ikke blot bruge denne information til at sælge deres egne 

produkter, de kan også videresælge den til diverse firmaer med marketingsformål. Alt dette 

kan ske uden brugerens samtykke og endda uden brugeren er klar over det (Hall, Maglaras, 

Aivaliotis, Xagoraris, Kantzavelou, 2020). 

Danskeres anvendelse af Smart Home produkter 

I dette afsnit vil vi gøre rede for to undersøgelser fra Danmarks Statistik, det er henholdsvis 

undersøgelsen ”It-anvendelse i befolkningen 2019” og ”It-anvendelse i befolkningen 2020”. 

Siden 2011 er denne undersøgelse blevet foretaget årligt, undersøgelsen er til for at undersøge 

danskernes forhold til forskellige typer it, i forskellige alder og befolkningens grupper, samt 

sammenlignet med resten af Europa. Vi vil begynde dette afsnit, med at kigge på hvor mange 

gennemsnitlige danskere, som har anvendt IoT’s, altså internetforbundne produkter, og 

derefter se på sammenligningen fra resten af Europa. Undersøgelsen “It-anvendelse i 

befolkningen 2019” blev udgivet d. 6. marts 2020, mens undersøgelsen “It-anvendelse i 

befolkningen 2020” blev udgivet d. 27. november 2020. Vi har netop valgt at kigge på 
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henholdsvis undersøgelsen fra 2019 og 2020, da de indtil videre, er de eneste undersøgelser 

fra Danmark Statistik som har inkluderet anvendelsen af IoT’s i deres undersøgelse.  

  

I undersøgelsen fra 2019 blev der for første gang spurgt indtil brug af Internet of Things, eller 

IoT, som Danmarks Statistik definere som følgende: ” Begrebet Internet of Things (IoT) 

handler om at forbinde fysiske objekter via internettet. Det gør det muligt for enheder at 

samle, sende og modtage information om næsten alt og tale med andre objekter, der deler 

relaterede funktioner.” (Danmarks Statistik. (2020). It-anvendelse i befolkningen 2019.)  Til 

undersøgelsen blev danskerne spurgt om hvorvidt de har gjort brug af et Smart Home produkt 

indenfor de seneste 3 måneder. Ud af de adspurgte havde 23% inden for de seneste 3 

måneder betjent et Smart Home produkt, samt hvilke befolkningers grupper, som har betjent 

et Smart Home produkt. Som kan ses på nedenstående figur 2.4 fra Danmarks Statistik. 

 

(Danmarks Statistik. (2020). It-anvendelse i befolkningen 2019. Figur 2.4.) 

  

23% af den danske befolkning i aldersgruppen 16-74 år, har altså mindst en gang betjent et 

Smart Home produkt. Det er en langt højere procentdel af befolkningen, som benytter sig af 

Smart Home produkter, end andre europæiske lande, især sammenlignet med EU-

gennemsnittet som ligger på 10% af befolkningen. Hvilket kan ses på nedenstående figur fra 

Danmarks Statistik. 
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(Danmarks Statistik. (2020). It-anvendelse i befolkningen 2019. Figur 2.5.) 

  

I undersøgelsen fra 2020, vises det at danskernes brug af Smart Home produkter er steget 

med 10% siden sidste undersøgelse, nemlig fra 23% af befolkningen til 33% af befolkningen. 

Det skal dog nævnes at aldersgruppen i undersøgelsen er blevet udvidet fra 16-74 år til 16-89 

år. Nedenstående figur viser fordelingen over hvem der har anvendt et Smart Home produkt 

samt gennemsnittet. Figuren 9.2 fra 2020 undersøgelsen viser altså en tydelig fremgang på 

alle aldersgrupper, især hos aldersgrupperne 45-54 år og 16-24 år. Netop i disse 

aldersgrupper er anvendelsen næsten fordoblet, fra 2019 til 2020. Derudover er der også sket 

en stor fremgang i anvendelse af Smart Home produkter hos kvinder, i 2020, i forhold til 

2019.  
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(Danmarks Statistik. (2020). It-anvendelse i befolkningen 2020. Figur 9.2.) 

 

Analyse 

I dette afsnit vil vi anvende TRIN modellen samt Aktør Netværk Teorien også kaldet ANT til 

at analysere en Smart Home hub/ Smart Home access point og en Smart Home device. Vi vil 

i afsnittet med TRIN modellen analysere en google home som er en Smart Home hub/ Smart 

Home access point. Derudover vil vi også analysere vores Smart Mirror som er en Smart 

Home device. ANT ville blive anvendt til at analysere hvilke aktører der tilsammen udgøre et 

Smart Home og hvilke aktører der interagere med et Smart Home system. 
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TRIN modellen  

Dette er en analyse af vores Smart Mirror, da den er et godt eksempel på en fremtidig 

teknologi som er en del af et Smart Home system og er den teknologi vores projekt blandt 

andet handler om. 

Trin 1: Teknologiers Indre Mekanismer og Processer. 

Smart mirror har til formål at kunne oplyse og give brugeren et overblik når de anvender 

deres smart mirror. Dette opnås med at der bag en spejl overflade er en skærm der kan vise 

information fra resten af brugerens smart home, nyhederne, vejret eller andre tilvalg fra 

brugeren. spejlet kan også afspille lyd gennem et bluetooth system. 

Trin 2: Teknologiske Artefakter. 

Vores Smart Mirror består af en spejlramme, den er lavet af træ, den har en ekstra kant ind 

som har til formål at rumme teknologien inde i den. Der sidder en mikrocomputer i spejlets 

teknologiske system, kaldet Raspberry PI 3b. Den kører på Linux, den sørger for at der er 

uendelige muligheder for hvad vi kan gøre. Der er en 24” skærm i som er sat til raspberry 

PI’en via HDMI. Den sørger for at det der bliver kørt på raspberry pi’en bliver vist på 

skærmen. Vi har en laserskåret gennemsigtig akryl plade sat foran skærmen for at agere som 

glas. Den er der sat Spejlfilm hen over for at give spejleffekten. Sat fast til rammen har vi en 

stikdåse så alt kan sidde til strøm inde i vores konstruktion. Mus og keyboard bliver brugt til 

at programmere debugging og bruge brugergrænsefladen. Højttaler sættes til via bluetooth for 

at den kan afspille lyd. 

- Raspberry PI 3b 

- 24 tommer skærm 

- Stikdåse 

- HDMI stik 

- Højtaler 

- Akrylplade 

- Spejlfilm 

- Trækonstruktion, 4 50cm planker, en laserskåret plade 
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Trin 3: Teknologiers Utilsigtede Effekter. 

Hvis man bruger Smart Mirror som en access hub for alle ens devices, og blandt disse 

devices er der kameraer, så kan man blive overvåget på en ubehagelig måde. Der kan blive 

taget billeder af dig i mindre gode sammenhænge og dette kan blive brugt til at blackmail 

osv. Men udover at de kan hackes, så tjener virksomheder som google og så videre mange 

penge på at sælge information om deres kunder. Vi kan sige med relativt stor sandsynlighed 

at de færreste køber teknologi for at blive overvåget. 

  

Trin 4: Teknologiske Systemer. 

Højtalerer kan sættes til vores smart mirror sådan at brugeren potentielt set kan se youtube, 

netflix og andre ting og samtidig kan der udover det spilles musik fra spotify til højttalerne 

som er forbundet med Smart Mirror. Smart mirror kan også forbindes med en personlig 

assistent som ville kunne styre funktionerne i spejlet. 

 

Trin 5: Model Af Teknologier 

Dette er en model af teknologien inde i vores Smart Mirror og hvordan den er sat sammen. 

Denne model giver en ide om hvilke teknologiske komponenter der bliver brugt i dette 

teknologiske system.  
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Figur 1. Dette er en forsimplet model af hvordan vores smartmirror er sat sammen. 

 

Trin 6: Drivkræfter og Barrierer for Udbredelse af Teknologier. 

Innovatorer og Early adopters er en af de store drivkrafter for at ny teknologi som dette kan 

brage frem. Trangen til at få den nye og smarte teknologi er høj, om det er for bedre ydeevne, 

innovation eller trangen til noget nyt, der er mange faktorer der spiller ind i forhold til 

drivkræfterne bag teknologien. Prisen kan samtidig være en faktor for hvorfor disse 

teknologier rammer barriere, for at gøre et hjem et Smart Home er der en del teknologiske 

systemer der skal arbejde sammen. 
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Google Home/Digitale assistenter 

I dette afsnit vil vi analysere smart speakeren Google Home, som er den foretrukne digitale 

assistent i Google baserede Smart Homes. Dog kan analysen på mange punkter ses som en 

analyse af alle smart speakers/digitale assistenter, da de generelt fungerer på samme måde. Vi 

har valgt Google Home, da den er et af de mest udbredte smart speakers, og samtidige er den, 

der er nemmest at finde informationer om på internettet. 

Trin 1: Teknologiers Indre Mekanismer og Processer. 

Her beskriver vi Google Homes hovedfunktioner. 

Google Home har til formål at opfange og genkende kommandoer, udstedt af brugeren. Dette 

gør den ved hjælp af en mikrofon og stemmegenkendelse software. Disse kommandoer 

indebærer oftest at få Google Home til at søge efter noget på internettet, eller at få Google 

Home til at videresende kommandoen til et andet smart device i hjemmet. 

  

Trin 2: Teknologiske Artefakter. 

Her beskriver vi de teknologiske artefakter, der udgør den færdige Google Home smart 

speaker. 

Google Home består af en ydre skal, hvoraf den øverste del består af hård plast, som har til 

formål at beskytte den indre, mere skrøbelige, mekanik. Den nederste del er et filter, som skal 

beskytte højtalerne mod støv og andet skidt. Filteret er aftageligt, så det kan udskiftes med 

filtre i andre farver. 

Google Home har også højtalere (Peerless PLS-50N25AL07-04), som bruges til at 

kommunikere tilbage til brugeren ved hjælp af en elektronisk kvindestemme, samt en far-

field mikrofon, som gør det muligt for Google Home at opfange lyd fra lang afstand. 

Sammen med højttalerne, bag filteret, sidder et micro-USB-stik til debugging og 

programmering. 
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 Godt beskyttet i Google Homes indre sidder motherboardet, som består af diverse små 

skrøbelige dele, som tilsammen udgør computeren. De specifikke dele af motherboardet vil 

blive listet her, men der vil ikke blive gået i nærmere detaljer med hver enkelt i denne 

opgave. 

-        Marvell 88DE3006 Armada 1500 Mini Plus dual-core ARM Cortex-A7 media 

processor 

-        Samsung K4B4G16 512 MB B-Die DDR3 SDRAM 

-        Marvell Avastar 88W8887 WLAN/BT/NFC SoC 

-        Toshiba TC58NVG1S3HBA16 256 MB NAND flash 

-        Texas Instruments TAS5720 audio amplifier 

Trin 3: Teknologiers Utilsigtede Effekter. 

Her beskriver vi de eventuelle utilsigtede effekter, som Google Home kunne have for 

brugeren. 

Utilsigtede effekter ved digitale assistenter som Google Home kan være svære at forudse, 

men en af de største, som vi kender til, er dens evne til at lytte med på samtaler, som ikke er 

meningen den skal høre. Dette bliver ofte brugt i sammenhæng med overvågningskapitalisme 

og målrettet markedsføring. Hvor Google, og andre firmaer, tjener milliarder på at overvåge 

deres kunder (Blue 2019), så er det sandsynligvis de færreste kunder, der køber en Google 

Home eller anden digital assistent, med det formål at blive overvåget. 

  

Trin 4: Teknologiske Systemer. 

Her beskriver vi Google Homes vigtige rolle i et Google Baseret Smart Home. 

Den digitale assistent er en central del af et netværk af forskellige devices, som tilsammen 

kan være med til at udgøre en stor del af et Smart Home. De vigtigste dele af et Smart Home 

er IoT (Internet of Things), som er diverse enheder, der har forbindelse til internettet. Dette 

kan være ting som varmekilder, ventilation, aircondition, HVAC-systemer, multimedie 

systemer, alarm systemer, belysning, hvidevarer mm. 
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Google Home har en række specifikke devices, som er skabt til at forbindes med Google 

Home. Heriblandt er Google Nest Hub Max, som er et all-in-one Smart Home hub, som kan 

bruges til at spille musik, streame Netflix, tjekke videoovervågning, videochatte, og 

kontrollere alle andre Smart Home devices i huset. Et andet device er Google Chromecast, 

som kan streame det meste fra smartphones og computere. Der findes flere af disse 

forskellige devices med forskellige funktioner, som tilsammen udgør et system, der gør det 

muligt for brugeren at styre næsten al husets elektronik blot ved stemmekommandoer til 

Google Home.  

Det skal dog også nævnes, at Google langt fra er de eneste på markedet med lignende 

systemer. De har konkurrence fra både Amazon, Microsoft og andre store elektronikgiganter. 

Trin 5: Model Af Teknologier 

I dette afsnit vil der være et billede af en adskilt Google Home, for at give en ide om de 

forskellige komponenter, som blev beskrevet i trin 2. Dette har til formål at hjælpe læseren 

med at visualisere produktet og give dem en ide om designet. 

 

Figur 1. Billedet viser en adskilt Google Home smart højtaler. Billedet er taget fra ifixit.com 
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Trin 6: Drivkræfter og Barrierer for Udbredelse af Teknologier. 

Her vil vi forsøge at give et overblik over, hvilke faktorer, der hjælper med at udbrede og 

udvikle Google Home og lignende teknologier. Samtidige vil vi forsøge at give bud på, 

hvilke faktorer, der kunne være med til at forsinke udbredningen af Google Home i 

almindelige husstande.  

En af de største drivkræfter bag Google Home og andre digitale assistenter er menneskers 

trang til at forbedre og innovere. Samme trang der får dem til at købe den nyeste iPhone, på 

trods af at deres gamle fungerer fint (Michael, 2014). Oven i det, så bruger Google, og andre 

store firmaer, store summer penge på at reklamere for deres nye, innovative produkter. 

En ting der kunne være en stor barriere for udbredelsen af Google Home og andre digitale 

assistenter, er prisen. På Elgigantens hjemmeside (11/11/2020) koster en Google Home fra 

499 kr.. For nogle beboere er dette dyrt. Prisen stiger kun, hvis der også skal købes andre 

devices, som kan forbindes med Google Home og derved skabe begyndelsen på et Smart 

Home. En anden barriere kan være ideen om, at Google lytter med på samtaler i huse, hvor 

Google Home assistenter er til stede (Metz, 2019).  

 

Aktør Netværks teori 

I dette afsnit vil vi analysere et typisk Smart Home system, hvori der indgår en google home  

smart assistent, en smart termostat, smart lys samt et smart alarm system. Dette system vil vi 

analysere med Aktør Netværks Teori, eller det forkortede ANT, for at se hvordan Aktørerne i 

systemet interagere. 

Herunder er vores afgrænsning af et enkelt Smart Home system og dets aktører. Disse vil 

blive individuelt beskrevet nedenunder i modellen. 
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(ANT Figur 02/01/2021) 

 

Humane aktører: 

Ejer af Smart Home: Dette er ejeren af et Smart Home. I dette system er ejeren forbundet til 

smart hubben og dermed resten af det tilhørende Smart Home igennem deres smartphone 

samt deres personlige assistent. 
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Producent af Smart Home: Dette er producenten af brugerens Smart Home system. 

Producenten har kontrol over serverne som dit Smart Home anvender og har dermed en 

forbindelse til brugerens smart hub og brugerens data og brug af brugerens Smart Home. 

Hacker/udefrakommende: Dette er en der vil ind i brugerens Smart Home, enten for at få 

adgang til data eller for at få adgang til brugerens hjem ved at forbipassere smart 

alarmsystemet. Denne aktør kan forsøge at anvende samtlige af brugerens devices i brugerens 

Smart Home til at komme ind. Vi har valgt at fokusere på brugerens personlige assistent, da 

dette er det device, vi har læst kunne hackes med en laser eller andet redskab. 

 

Nonhumane aktører: 

Smartphone: Ejerens smartphone er en af måderne at tilgå et Smart Homes funktioner 

gennem smart hubben. Disse funktioner kunne være ting som at tænde en smart lampe, kigge 

gennem smart kameraer eller åbne en smart lås. 

Smart hub: Ejerens smart hub er hvad der forbinder alle ejerens smart devices til hinanden 

og lader dem kommunikere med hinanden. 

Personlig assistent: Den personlige assistent er det device, der gør det muligt for brugeren at 

aktivere eller slukke sine Smart Home devices. Dette gøres med stemmekommandoer, hvilket 

også gør det muligt for andre at aktivere dele af brugerens Smart Home, så længe den 

personlige assistent kan høre dem. Denne personlige assistent er både en smart hub og en 

personlig assistent dette kan ses med de 2 pile på ovenstående figur. 

Smart alarm: Smart alarm systemer er ligesom et normalt alarmsystem, bortset fra at de er 

forbundet med brugerens smart hub. Dette gør det muligt for brugeren at styre smart alarmen 

med sin smartphone eller personlige assistent. Der er også nogle smart alarmsystemer, der 

kan aktivere andre dele af et Smart Home. Det kan for eksempel være at når brugeren 

aktivere alarmen, så slukker alt lys i brugerens hjem. 

Smart kamera: Brugerens smart kamera er normalt en del af deres smart alarm system. 

Disse smart kameraer kan derfor tilgås fra brugerens smart system og dermed deres 

smartphone. Smart kameraer kan også tændes og slukkes fra brugerens personlige assistent 

eller med smart alarm kontrolpanel, som oftest vil være placeret i selve hjemmet. 

Smart lås: En smart lås er den nye version af en lås. I modsætning til en gammeldags lås, 

behøver smart låsen ikke en nøgle for at blive låst eller åbnet. I stedet kan brugeren bruge sin 

smartphone eller en stemmekommando til at aktivere den. 
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Smart termostat: En smart termostat gør at brugeren har fjernkontrol over varmen i sit hjem. 

Dette giver også brugeren mulighed for at styre sin varme med en stemmekommando. 

Varmesystem: Dit varmesystem kan være dine radiator eller fjernvarme osv. 

Smart lys: Med smart lys menes der et device som en Philips Hue, som er en lampe, der kan 

aktiveres af brugerens Smart Home system. Dette er for at have et eksempel på et mere 

simpelt Smart Home device. 

Laser eller andet redskab: Denne aktør er det redskab som en hacker ville benytte sig af til 

at komme ind i et Smart Home system. Dette redskab kunne for eksempel være en laser, som 

vi har skrevet om i vores redegørende afsnit. Dog kunne dette også have været et andet 

redskab, brugt til at hacke, eller forsøge at hacke, et Smart Home. 

 

Etik 

I takt med at Smart Homes bliver udbredt i stigende grad, vil der uundgåeligt opstå 

problemer. Disse problemer vil sandsynligvis ikke kun være praktiske, men også etiske. 

I dette afsnit vil vi redegøre for og diskutere nogle af de etiske dilemmaer, der findes inden 

for Big Data og Smart Homes. Dette gøres for at give et overblik over potentielle ulemper og 

fordele ved Big Data og Smart Homes samfundskontekst og for individuelle familier og/eller 

mennesker. Vi føler dette afsnit er vigtigt af følgende grunde: Der har længe været etiske 

diskussioner angående organisationers håndtering af privatpersoners data. Big Data bringer 

dog nye komplikationer med sig, da den større mængde af data, og letheden ved dens 

tilgængelighed, medfører nye problemer, samt nye nuancer til nuværende problemstillinger 

angående håndtering af data. Mængden af data, der bliver indsamlet fra Smart Homes, er stor 

nok til at organisationer kan genkende og udnytte mønstre hos Smart Home beboerne. 

Vi vil i dette afsnit benytte os af to grundopfattelser af, hvad det moralsk rigtige er. Den 

første opfattelse er pligtetik, som er idéen om at en handling i sig selv kan være moralsk 

rigtig eller forkert. Dette vil sige at man med pligtetikkens øjne ikke fokusere på handlingens 

konsekvenser, men udelukkende på handlingen selv. Om handlingen er moralsk korrekt eller 

ej, bliver afgjort ud fra fælles regler eller love. Dette behøver ikke nødvendigvis være love i 

forstanden af en lovgivende magt, men kan også referere til en fælles konsensus om ”rigtigt” 

og ”forkert”. Den anden opfattelse vi vil benytte os af, er nytteetik. Nytteetikken er på mange 

måder pligtetikkens modsætning, da den aldrig fokuserer på handlingen, men udelukkende på 
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konsekvenserne deraf. Konsekvenserne bliver her målt i mest mulig lykke til flest mulige 

mennesker. Dette vil sige at en pligtetisk umoralsk handling godt kan være nytteetisk 

moralsk, hvis den ender ud i mest mulig lykke til flest mulige mennesker. Altså hvis den 

bringer mere lykke end ulykke. Da lykke er et begreb, der er svært at definere og måle, bliver 

det i nytteetisk sammenhæng målt i følelser som glæde, tryghed, tilfredshed og endda ekstase. 

I et Smart Home bliver der konstant indsamlet data fra huset og dets beboere, som bliver 

videresendt til firmaet, der har produceret diverse IoT (internet of things) i huset. Denne data 

bliver brugt til målrettet marketing, som gavner firmaerne, der ønsker at sælge deres 

produkter til Smart Home beboere. Fra et pligtetisk synspunkt ville dette være forkert, da det 

generelt er forkert at overvåge folk. Fra et nytteetisk synspunkt er det dog et langt mere 

nuanceret spørgsmål, om dataindsamlingen fra Smart Homes er moralsk rigtig eller forkert. 

På den ene side er det at blive overvåget, sjældent noget mennesker gerne vil have. Det kan få 

dem til at føle sig utrygge og mindske deres følelse af privatliv. På den anden side kan 

dataindsamlingen skabe målrettet marketing til de selvsamme mennesker, hvilket ikke 

nødvendigvis er en negativ ting, da det ofte kan være mere attraktivt for det enkelte 

menneske, end tilfældig marketing. Tilfældig marketing kan ofte reklamere for produkter, der 

er uønskede eller ligegyldige for brugeren. Den målrettede marketing betyder ikke 

nødvendigvis et højere antal annoncer, men kan derimod erstatte tilfældige, ofte ligegyldige, 

annoncer med relevante annoncer. Dette kan føre til at Smart Home beboerne køber ting, der 

gør dem lykkelige (glade, tilfredse) og dermed øge den overordnede lykke. 

 

Semesterbindingen 

I dette semester skal vores projekt forankres i Subjektivitet, Teknologi og Samfunds 

dimensionen, hvilket giver os en god mulighed til at undersøge Smart Homes med 

Subjektivitet, Teknologi og Samfunds kursets metoder, teorier og vinkel på netop dette emne. 

Vi kan for eksempel gøre brug af Shoshana Zuboffs teori om Surveillance Capitalism. 

Derudover kan vi gøre brug af forskellige etiske teorier, som også har været en del af 

Subjektivitet, Teknologi og Samfunds kurset. Vi kan samtidig gøre brug af Subjektivitet, 

Teknologi og Samfunds kurset, til at finde ud af, hvor og hvordan, denne teknologi bedst kan 

bruges i samfundet og hvilke konsekvenser den kunne have for dens brugere. 
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Teknologiske Systemer og Artefakter kurset giver os rig mulighed for at dykke ned i 

teknikken bag Smart Homes devices og undersøge, hvilke eventuelle udfordringer, problemer 

og fordele der kan være ved Smart Home devices. Vi kan derudover få en bedre forståelse 

for, hvilke systemer og artefakter, som forskellige Smart Home devices gør brug af, for at 

kunne udvikle det bedst mulige produkt. 

 

Design og Konstruktion kurset kan anvendes, når vi, for eksempel, udvikler vores eget bud på 

et Smart Home device, men hvis Design og Konstruktion benyttes, vil det have en meget lille 

rolle i vores projekt.  

 

Vi har i år alle sammen haft kurset Organisatorisk Forandring og IT, som er et kursus fra 

Informatik. I dette kursus har vi lært mange nye teorier og modeller, som ville være gode til 

at analysere Smart Home devices. Informatik handler blandt andet om at analysere 

mennesker og teknologier og deres forbindelser. Fra OFIT kan vi, blandt andet, inkludere 

nogle afsnit omhandlende IS (informationsteknologi), UXD (User Experience Design), It-

sikkerhed, samt et eventuelt afsnit omhandlende hardware, og hvilke typer, som indgår i et 

Smart Home device, samt de typer som indgår i vores eget Smart Mirror. 

 

I dette semester har vi også haft Videnskabsteori. Fra videnskabsteorikurset har vi valgt at 

bruge ANT (Actor-Network Theory). Vi tror, at netop dette emne kunne være utroligt 

interessante at bruge til vores projekt. 

 

Fravalg 

Vi har valgt kun at holde os til at være i Danmark, for at undgå at kigge for bredt. Dette vil 

også gøre det interessant at kunne se på love for Smart Homes og overvågning i Danmark 

samt EU. Der er mange teorier i design og konstruktion som kan være relevante for vores 

projekt, men vi har valgt ikke at have det største fokus med design og konstruktion, da 

subjektivitet og samfund ikke kun er hovedemnet, men også bringer vigtige teorier på bane. 

Derudover har vores fravalg af design og konstruktion også at gøre med at vi allerede har 

designet et Smart Mirror i et tidligere kursus.  
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Diskussion 

I vores afsnit med diskussion vil vi anvende den information vi har redegjort for samt vores 

analyse til at diskutere samt besvare vores arbejdsspørgsmål og vores problemformulering. 

derudover vil vi også kigge på afsnit og emner vi har skrevet lidt om men fravalgt. 

Smart Homes består af mange IoT (Internet of Things) devices, som alle er med til at 

indsamle brugernes data. Dataet kan være mange forskellige ting, som hvornår lyset i 

hjemmet er tændt og slukket, hvilket kan give en ide om, hvornår hjemmets beboere er 

hjemme og/eller sover. Det kan være ting som, hvilket musik brugerne lytter til. Hvilke apps 

brugerne benytter sig af, og derfor hvilken underholdning brugerne kan lide. IoT kan også 

indsamle data om hvilke varer brugerne køber over nettet, hvor ofte de køber dem, og endda 

hvilke varer de sandsynligvis overvejer at købe. Alt dette giver organisationerne bag Smart 

Home teknologi og IoT devices rig mulighed for at danne mønstre over deres brugeres 

forbrugsvaner, hvilket dermed giver dem mulighed for at bruge den information, til at sende 

brugerne målrettede annoncer via deres smart devices. Alt det data, der bliver opsamlet og 

gemt, er derfor yderst værdifuld for diverse organisationer, som gerne vil benytte sig af den 

til marketingsformål. Dataet bliver ofte solgt til andre organisationer, som ikke selv har 

mulighed for at indsamle den, men som er villige til at betale store summer penge for den. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at alt dataet, der bliver indsamlet i Smart Homes, 

er personlige data, fra private brugere, som ikke nødvendigvis er interesserede i, at deres data 

bliver delt, solgt eller brugt til marketing. Dette er på trods af, at de fleste organisationer lover 

fuldkommen anonymitet i den indsamlede data. Dog kan hverken brugerne eller 

organisationerne vide sig sikre på at organisationernes databaser ikke vil blive hacket, eller på 

anden vis gjort tilgængelige for udefrakommende. Et sådant brud på brugernes 

datafortrolighed kan ikke blot være problematisk for de individuelle brugere, da deres data nu 

kan misbruges, men også for organisationerne selv, da det sætter dem i dårligt lys. Et dårligt 

ry for en stor organisation, kan miste dem mange nuværende og potentielle kunder og derfor 

koste organisationerne dyrt. For kunderne kan det især være et stort problem, da mange har 

gemt deres passwords og betalingsmetoder (kortnumre osv.) i organisationers online 

databaser. Dette data kan meget nemt misbruges, hvis det falder i de forkerte hænder, hvilket 

kan koste brugerne dyrt. 
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Er Smart Homes Sikre? 

En af de store fordele ved Smart Homes er de øgede muligheder for sikkerhed i private hjem. 

Der findes Smart Home devices specifikt designet til at skabe en ring af sikkerhed rundt om 

brugerens Smart Home. Disse devices inkluderer blandt andet kameraer, som brugeren kan se 

et live feed fra, på deres smartphone eller andre forbundne skærmenheder. Kameraerne er 

oftest aktiverede af bevægelsessensorer, som sender en notifikation til brugerens smartphone, 

hvis noget bevæger sig i nærheden. Kameraerne fås også med nattesyn, sådan at de kan 

bruges om natten. Kameraerne har to primære formål. Det første er at skræmme eventuelle 

tyve, fra at bryde ind i brugerens hjem. Det andet formål er at identificere indbrudstyve, hvis 

de bryder ind alligevel. Et andet kamera, der også ses i Smart Homes, er dørklokkekameraet. 

Dette kamera kan også tjekkes live, og det filmer alt, hvad der foregår lige udenfor hjemmets 

hoveddør. Det har blandt andet til formål at identificere mennesker, der gerne vil ind i 

hjemmet, ligesom en dørspion. I modsætning til en dørspion, filmer kameraet konstant, 

hvilket gør det muligt at identificere folk på et senere tidspunkt, hvilket kan være brugbart, 

hvis for eksempel brugeren har fået stjålet en pakke eller lignende. Nogle af disse 

sikkerhedssystemer har også mulighed for at blive overvåget af professionelle. Dette vil sige, 

at hvis en sensor bliver aktiveret, vil der være et professionelt sikkerhedsfirma, der vil følge 

med live i optagelserne. De vil derfor kunne ringe efter alarmcentralen eller lignende, hvis de 

mente der kunne være grund til det. Efter aftale med brugeren, kan politiet også få adgang til 

optagelserne, fra visse Smart Home devices, hvilket kan hjælpe politiet i deres arbejde. Dette 

vil oftest blive brugt til at identificere, og dermed fange, forbrydere. Generelt er der mange 

sikkerhedsfordele ved at benytte sig af Smart Home sikkerheds devices.  

Din accept 

Når man sætter en device som en Google Home op, skal man acceptere en privatlivs- og 

terms of service policy fra Google. Disse to betingelser har objektivt set ikke den store 

påvirkning på brugerens privatliv og lader ikke Google komme uden om de danske love om 

overvågning. Efter accepten af disse skal brugeren logge ind med sin Google konto, og det er 

her at Google kan omgå de danske love om overvågning. Dette gør de under opsætningen af 

Google kontoen. Her har de spurgt brugeren om de vil hjælpe Google med at blive bedre. 

Denne accept giver google lov til at anvende brugerens data, til at blive bedre til for eksempel 
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at sende brugeren den rigtige reklame eller at bruge brugerens data fra deres Google Home til 

at finde ud af, hvornår brugeren siger “Ok Google” som den lytter efter. Disse to kan også 

kombineres så brugerens Google Home lytter efter, hvornår at brugeren siger at de vil købe 

noget eller er interesseret i noget, og dermed lave bedre annoncer for brugeren. Derfor kan 

man også gå ind og slå denne indstilling fra hvis man ikke ønsker at Google kan gøre brug af 

brugerens data til markedsføring. Der er mange der ikke ved denne indstilling findes og 

derfor slå de den ikke fra. Dette er for det meste ældre eller folk der ikke er gode til IT. Der er 

dog stadig noget data som Google modtager for at kunne fuldføre funktionen af din Google 

Home og der er ingen måde at stoppe denne data fra at blive anvendt af Google. 

 

Amazon 

Amazon er, Ifølge Amy Webb, amerikansk forfatter og grundlægger samt administrerende 

direktør for Future Today Institute, i ”et helt andet univers, end andre teknologigiganter”. 

Dette skyldes Amazons intense interesse og investeringer i innovativ teknologi. Firmaet har i 

de seneste år blandt andet investeret enorme mængder penge i 5G, selvkørende køretøjer og 

ikke mindst Smart Homes. Dette kommer naturligvis af en interesse i at konkurrere med 

andre store firmaer, heriblandt Google og Facebook. Området de konkurrerer på er Big Data 

og online marketing, hvilket både Facebook og Google er enorme indenfor. Amazon har dog 

den vigtige fordel, at de ikke blot kan se, hvilke varer deres brugere søger på, men også 

hvilke varer de køber, da de køber dem direkte fra Amazon. Omkring 197.000.000 

mennesker besøger Amazons hjemmeside om måneden. Bare i USA alene, står Amazon for 

49% af aktieværdien på det online marked, hvilket er mere end Google, Apple og Walmart til 

sammen. Amazon står for 5% af USA's samlede detailhandel (Dayton, 2019). Disse tal 

betyder, at det data Amazon indsamler er noget nær uvurderlig. I juli 2019 indgik Amazon en 

aftale med firmaet Realogy (ejendomsmæglerfirma), som gik ud på, at hver gang Realogy 

solgte et hus, ville Amazon forære husets køber $5.000 i smart devices (IoT). På overfladen 

får denne aftale Amazon til at virke gavmilde og giver derfor fantastisk omtale, men 

Amazons egentlige intentioner var sandsynligvis den enorme mængde af let tilgængelige, og 

uhæmmede data, som de ville få fra alle disse hjem. De sørger samtidigt for at hjemmene 

bliver til Smart Homes i processen. Amazon bruger hundredtusindvis af dollars på marketing, 

for at få smart devices og Smart Homes til at fremstå som praktiske hjælperedskaber, men i 
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virkeligheden er ”Smart Homes” en forkert betegnelse. Det er i virkeligheden nærmere et 

”surveillance home” (Pandey, 2019). Smart Homes fodrer nemlig Amazon (og andre firmaer) 

med information, som er langt mere værd, end hvad de kan få ud af online køb og likes på 

sociale medier. Adam Wright, ekspert i IoT, mener at Amazon er længere fremme i forhold 

til transparency, end mange andre Big Data firmaer. Dette skyldes blandt andet, at deres 

højtalere /med mikrofoner) og deres devices med kameraer kan slukkes af brugeren, og de 

har endda en lampe, som indikerer, hvornår kameraerne er tændte. Der er dog en stor forskel 

på, hvad Amazon siger de gør, og hvad der er teknologisk muligt for deres devices, mener 

Meredith Whittaker, medgrundlægger af AI Now Institute. 

Ifølge en rapport fra CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), står Amazon for 70% 

af USA’s marked, når det kommer til smart speakers. Ifølge CNBC (Consumer News and 

Business Channel), har Amazon også indgået et samarbejde med firmaet Lennar, som er 

USA’s største firma inden for bygning af private hjem. Samarbejdet går ud på at bygge, 

fremvise og sælge Smart Homes. Disse nye Smart Homes bliver markedsført som ”the 

perfect shells for smart devices”, hvilket gør dem ekstra attraktive, for forbrugere med 

interesse i smart devices og Smart Homes. Dette er en effektiv langsigtet strategi for Amazon, 

da det ikke kun er reklame for firmaet, men samtidige er en metode, hvorved Amazon 

udvider sin dataindsamling og sørger for, at mange fremtidige hjem vil have Amazons egne 

smart devices i dem. Webb mener at dette er en del af Amazons (vellykkede) forsøg på at 

invadere Amerikanernes private hjem. Hun mener at Amazons plan ikke blot er at sælge 

forbrugerne deres produkter, men også at sørge for, at det bliver svært for huskøbere at købe 

et hus, der ikke allerede er designet til smart devices. Når Amazon indgår aftaler med firmaer 

som Lennar og Realogy, gør de det sandsynligvis ikke kun for at få forbrugerne til at benytte 

smart devices i deres hjem. De gør det i lige så høj grad for at sørge for, at forbrugerne 

benytter Amazons egne produkter. Hvis en forbruger køber et hus, som allerede har Amazon 

Produkter inkorporeret i hjemmet, så er de mere tilbøjelige til at købe flere Amazon 

Produkter, fremfor at skifte til Google eller Apple. Et af de smart devices Amazon installerer 

i Lennar hjemmene, er Ring. Ring er en smart dørklokke, som er udstyret med et lille kamera, 

som optager alt, hvad der sker foran hjemmets hoveddør. Kameraet kan forbindes med andre 

af brugerens smart devices, sådan at brugeren kan se et live feed når som helst. I USA har 

Amazon indgået en aftale med store dele af landets politistyrker om at politiet kan få adgang 

til optagelserne fra Ring dørklokker. Dette er dog kun tilladt, hvis ejeren af den individuelle 

Ring giver tilladelse til det. Dette kan hjælpe med at identificere eventuelle indbrudstyve, 



RUC    Gruppe nr: V2024809788    06/01/2021 

side 43 af 57 

eller andre kriminelle. Dog implicerer det også, at Amazon har adgang til optagelserne fra 

Ring devices og at de har mulighed for at dele disse optagelser med landets udøvende magt. I 

sig selv er dette ikke nødvendigvis en negativ ting, men under visse omstændigheder kunne 

det argumenteres for, at det giver for meget magt til Amazon. Amazons umiddelbare mål er 

større omsætning og dermed en rigere ledelse. Det må antages, at dette mål er firmaets 

motivation, til at gå så meget op i indsamling af data i hjemmene. Hvis Amazon bliver gode 

nok til at bruge den information de indsamler, til at forudsige forbrugernes behov, nærmest 

før forbrugerne selv gør, så kan de altid reklamere for de rette produkter, som forbrugerne 

kan købe direkte fra Amazons egen hjemmeside. Det er selvfølgelig en god ting for den 

enkelte forbruger at kunne købe hvad de mangler, men er det virkelig nødvendigt for dem, at 

Amazons reklamer skal minde dem om det? Det kunne måske endda sammenlignes med Las 

Vegas’ enorme fokus på gambling. I Las Vegas er der spillemaskiner ved næsten hvert 

hjørne, og hvor der ikke er spillemaskiner, er der reklamer for spillemaskiner (Schülls, 2006). 

Denne ekstremt lette tilgængelighed til gambling kombineret med den konstante påmindelse 

om gambling, kan gøre det noget nær umuligt for mennesker, med gambling afhængighed at 

stoppe. I et Smart Home er der ofte mange skærme, både i spejle, køleskabe, vægpaneler og 

selvfølgelig på mobiltelefoner og computere. På alle disse skærme kan der være reklamer for 

diverse produkter, som Amazon tror beboerne er interesserede i. Dette er ikke nødvendigvis 

et stort problem for alle, men ligesom med ludomanerne i Las Vegas, findes der også 

mennesker med shopping afhængighed. For disse mennesker er et Amazon Smart Home én 

stor fælde, designet til at få offeret til at forbruge så meget som muligt, specifikt hos Amazon. 

Amazon er til dags dato det førende firma på markedet, når det kommer til Smart Home 

devices, indsamling af data og udnyttelsen af selvsamme data. Amazon er dog ikke det eneste 

firma, som styrter frem på markedet. Google har også stor økonomisk interesse i at 

konkurrere med Amazon, og har derfor valgt at investere stort i Smart Homes også. Google 

har ladet sig inspirere af Amazons strategi og har valgt at indgå et samarbejde med adskillige 

andre byggefirmaer. Samarbejdet går ud på at få Googles egne Smart Home devices 

installeret i diverse nye hjem i USA, for at øge sandsynligheden for, at beboerne vil benytte 

sig af Google's smart devices, fremfor Amazons eller andre firmaers. 

Alt dette tyder på en fortsat udvikling af Smart Home teknologi og en fortsat udbredelse af 

Smart Homes. Dette vil føre til en højere grad af dataindsamling og dermed en højere indtægt 

for firmaer som Amazon og Google. Samtidige vil det kunne føre til mere sikre hjem, da der i 

mange Smart Homes er forbedret overvågning, som for eksempel hjem, der benytter sig af 
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Amazons Ring. Dog vil der i teorien også være en øget sikkerhedsrisiko og forhøjet risiko for 

brud på beboernes privatliv, hvis deres data bliver misbrugt. 

  

Din sikkerhed ud fra aktør netværk 

I dette afsnit vil vi med hjælp fra Smart Homes aktør netværk forsøge at besvare en del af: 

Hvilke komponenter/Smart Home devices gør at det kan være farligt hvis dit Smart Home 

bliver hacket? I vores aktør netværk kan det se, hvordan at udefrakommende/hackere er 

forbundet med resten af brugerens Smart Home. 

 

(aktør netværk 02/01/2021) 
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Dette betyder at, hvis en hacker har kontrol over brugerens personlige assistent, så har 

hackeren også kontrol over resten af brugerens Smart Home, da brugerens personlige 

assistent kontrollere smart hubben og dermed resten af brugerens Smart Home. 

Dette gør et Smart Home nemt at hacke ud fra en af de vitale dele af et Smart Home, nemlig 

sammenhængeligheden af dine IoT devices. Dette kan løses, hvis der opstilles dele, der skal 

begrænse forbindelsen mellem aktører. Denne begrænsning kunne være en adgangskode, der 

skal sige, hvis man vil aktivere ting i smart alarmsystemet, eller man kunne gøre at for at 

kunne bruge alarmsystemet skulle din smartphone være inde for hjemmets væg. Disse 

løsninger er allerede taget i brug af nogle firmaer, som kan ses i denne video 

(https://youtu.be/ozIKwGt38LQ?t=696 04/01/2021). Denne ekstra sikkerhedsprotokol leder 

til at nogle funktioner kan tag længer tid at udføre for en Smart Home device. 

Feministisk Teknologi 

 

I de seneste 50+ år, har ligestilling mellem kønnene været et vigtigt emne i moderne 

samfund. Problemet har især ligget i uligheden mellem mænd og kvinder på områder som 

arbejdspladser, seksualitet, løn, jobs og meget mere. I dette afsnit vil vi undersøge 

baggrunden for valget af køn til digitale assistenter. Derudover vil vi undersøge, hvad 

feministisk teknologi er og om digitale assistenter er feministiske. I fortiden har det været 

normen at kvinder arbejdede i servicebranchen som servitricer, stewardesser, sekretærer m.m. 

Dette kan være en faktor til at firmaerne bag Smart Home assistenter vælger at de skal have 

kvindestemmer som en del af deres standardindstillinger. Flere af assistenterne tilbyder dog 

muligheden for, at brugeren kan skifte stemmen. Men hvorfor er dette et problem? For at 

besvare dette, skal vi først have en definition på feministisk teknologi. Til dette har vi valgt at 

benytte os af følgende, da vi mener den er tilstrækkeligt dækkende “technological 

innovations that would enhance women’s lives through women’s agenda to make them 

equal” (Layne 2010). Digitale assistenter med kvindestemmer som standardindstillinger kan 

næppe betragtes som en teknologi, der forbedrer kvinders liv. Tværtimod er der en chance 

for, at det kun vil styrke ideen om kvinder som service objekter og dermed forhøje uligheden 

mellem mænd og kvinder i samfundet. Den kvindelige stemme kan også være valgt ud fra 

ideen om, at moderne mænd godt kan lide tanken om en husmor eller en “digital kone” 

(Strenger 2020). Dette medfører igen et gammeldags syn på kvinders rolle i hjemmet og 

derfor i samfundet. Så gør valget af en kvindestemme den digitale teknologi til en ikke-

https://youtu.be/ozIKwGt38LQ?t=696
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feministisk teknologi? Ja. Hvis vi får ud fra Laynes definition på feministisk teknologi, så er 

kvindestemmen ikke feministisk, da den ikke hjælper på kvinders ligestilling. Der kan endda 

argumenteres for, at digitale assistenter kan have en negativ effekt på samfundets syn på 

kvinder, da de kan have en negativ effekt på nogle individers syn på kvinder. Dog kan der 

måske også være nogle godsindede grunde til at kvindestemmen blev valgt. Ifølge Amazon 

reagerede testpersoner bedre på kvindestemmer end herrestemmer. Microsoft mener at en 

kvindestemme bedre repræsenterer de kvaliteter, som de ønsker deres digitale assistent skal 

forbindes med. Heriblandt betænksomhed, hjælpsomhed og troværdighed. Google påstår at 

de gerne ville give deres brugere mulighed for frit at vælge, hvilken stemme de ville have, 

men fandt ud af, at det ville være yderst udfordrende, da tekst-til-tale systemer er trænede i at 

bruge kvindestemmer. På trods af diverse påstande og argumenter må det dog konkluderes, at 

digitale assistenter burde have muligheden for at vælge mellem mande- og kvindestemme 

inden den bliver taget i brug, så der ikke er en chance for, at standardindstillingen påvirker 

menneskers syn på kvinder negativt. 

 

Fravalg af Smart Home produkter 

I dette afsnit vil vi diskutere den stige anvendelse af Smart Home produkter ud fra Danmarks 

Statistiks to undersøgelser, op mod de negative konsekvenser, som vi tidligere har nævnt i det 

redegørende afsnit, samt nævne de eventuelle årsager, der kan være til at fravælge 

anvendelsen af Smart Home produkter. Vi vil i dette afsnit inkludere en figur, fra 

undersøgelsen ”It-anvendelse i befolkningen 2020” fra Danmarks Statistik. Figuren viser 

årsager til eventuelle fravælgelse af Smart Home produkter i hjemmet. 
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(Danmarks Statistik. (2020). It-anvendelse i befolkningen 2020. Figur 9.3.) 

  

Som det kan ses på den ovenstående figur, kan der være forskellige årsager til fravalg af 

Smart Home produkter. En af disse årsager er vi særligt interesserede i, henholdsvis, 

”Bekymret for privatlivets fred og beskyttelsen af mine data”, og ”Bekymring for at udstyret 

eller systemet bliver hacket”. 19% af deltagerne i undersøgelsen svarede, at de var bekymret 

for deres privatliv, samt bekymret for beskyttelsen af deres data. Derudover svarede 17% af 

deltagerne, at de var bekymret for at deres Smart Home produkter kan blive hacket. 

Vi har i vores redegørelse og analyse kommet ind på forskellige negative konsekvenser, som 

Smart Home produkter kan have. Vi har specifikt nævnt cybersikkerhed, videoovervågning 

og lydovervågning, som vi mener kan have negative konsekvenser for brugeren. Vi kan dog 

se, ud fra Danmarks Statistiks undersøgelser, at anvendelsen af Smart Home produkter kun er 

steget i popularitet i løbet af 2020. Men vi kan dog også se ud fra undersøgelserne, at der 

stadig er mange danskere der fravælger Smart Home produkter, da de simpelthen ikke mener 

de har brug for dem, eller produkterne simpelthen er for dyre. Men da Smart Home 

produkter, stadig er en relativ ny teknologi, kan vi kun gå ud fra, at denne type teknologi kun 

vil stige i popularitet i de kommende år. Og dermed kan vi gå ud fra, at prisen vil falde i 

sammenspil med at mængden af forskellige typer Smart Home produkter stiger. Vi kan derfor 

gå ud fra, at visse årsager til at fravælge Smart Home produkter, som ”Har ikke brug for 
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’smart-home’-produkter” og ”Smart Home’-produkter koster for meget”, fra Danmarks 

Statistiks undersøgelse, vil falde mens andre vil stige. 

Vi mener altså, det er vigtigt at diskutere ud fra det standpunkt at flere og flere danskere vil i 

de kommende år anvende Smart Home produkter i deres hverdag. Indtil videre i denne 

opgave har vi været meget kritiske overfor Smart Home produkter, især personlige assistent 

produkter som Amazon Alexa og Google Home, men vi forstår dog også at disse kan være 

utroligt smarte og hjælpsomme, ellers ville Smart Home produkterne ikke være så populære 

som de er. Men det er dog stadig vigtigt at brugerne tænker over hvor meget kontrol over 

deres liv, som de giver væk til forskellige virksomheder, samt personlige oplysninger. Især 

når producenterne af Smart Home produkterne ikke nødvendigvis har de samme interesser 

som brugerne. 

Altså på denne ene side så er Smart Home produkter utroligt smarte og hjælpsomme, men på 

den anden side, kan der være forskellige negative konsekvenser. Det burde dog gøres klart fra 

producenterne, at brugen af deres produkter kan have negative konsekvenser, men samtidig 

kan det også have positive, så brugeren selv kan vurdere hvorvidt det er noget de er 

interesseret i. 

 

Perspektivering 

Er Smart Homes afhængighedsskabende? 

I dette afsnit vil vi sammenligne Smart Homes med Las Vegas’ infrastruktur, for at finde ud 

af, om der er sammenhænge, der kunne tyde på et fælles mål. Til dette vil vi benytte Natasha 

Dow Schülls artikel Machines, Medication, Modulation: Circuits of Dependecy and Self-Care 

in Las Vegas. 

  

Artiklen begynder med et interview med kvinden Terry, der er bosat i Las Vegas. Terry 

fortæller om, hvordan ludomani løber i hendes familie. Terry er selv ludomani, i en så høj 

grad, at afhængigheden overskygger al sund fornuft. Hun gambler i en sådan grad, at hun ofte 

spiller penge væk, som hun ellers skulle have brugt på livsvigtig medicin mod hendes 
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kroniske lungesygdom. Så længe hun har penge til at gamble, så er det det hun bruger tiden 

på. Ifølge Terry er en af problemerne ved et sted som Las Vegas, at teknologien bliver ved 

med at udvikle sig. For eksempel nævner hun at nogle maskiner er begyndt at tage $20 sedler, 

hvilket betyder at hun kan gamble meget hurtigere, da hun ikke skal vente på ”change-girls” 

som kan veksle hendes penge. Hun skal heller ikke indsætte nye mønter i maskinen, hele 

tiden, hvilket ikke bare sparer hende tid, men også gør, at hun ikke bliver konfronteret med 

valget om at fortsætte eller stoppe, nær så ofte. Dette er ikke bare en tilfældig ændring af 

spillemaskinerne i Las Vegas, men derimod en ud af mange, af en lang række designvalg, 

skabt specifikt til at udnytte mennesker med afhængighedsproblemer. De mennesker, der har 

ekstremt svært ved at styre deres impulser, når de får muligheden for at fodre deres 

afhængighed. Dette kan sammenlignes med måden big datateknologi og Smart Home devices 

udvikler sig, med det formål at sælge mere og mere. Hvor casinoerne i Las Vegas opnår dette 

ved at gøre gambling mere tilgængelig og nemmere, så opnår firmaer som Amazon og 

Google dette ved at specificere deres annoncer, så de er rettet mod individuelle forbrugere. 

Dette gør for de fleste forbrugere ikke en ekstrem forskel, da de stadig kan inkorporere deres 

rationalitet i valget om, hvad de skal købe og hvad de nok ikke behøver. Men ligesom Terry 

fra Las Vegas, som har et problem med ludomani, så findes der også såkaldte shopaholics, 

som er mennesker, der har et afhængighedsproblem med shopping. Las Vegas’ infrastruktur 

er designet på en sådan måde, at det er næsten umuligt for byens indbyggere og besøgende at 

gå ned ad en gade, uden at blive konfronteret med en spillemaskine eller reklamer for 

gambling. Dette er igen gjort meget bevidst, for at indfange mennesker med ludomani, for at 

få så mange penge som muligt ud af de mennesker. På den måde er gambling flettet ind i Las 

Vegas’ borgeres liv, på en måde, så det nærmest er umuligt for dem at flygte fra. Dette 

minder igen om måden et Smart Home er designet. Hver eneste skærm i et Smart Home er et 

muligt outlet for annoncer, som er designet til at få hjemmets beboere til at forbruge så meget 

som muligt. I modsætning til Las Vegas’ gader, så er reklamerne i et Smart Home smarte, da 

de er rettet specifikt mod de enkelte hjems beboere. Dette gør annoncerne endnu mere 

effektive. Samtidige er Las Vegas indrettet sådan, at der enten er spillemaskiner eller 

reklamer for spil på diverse gader, men på diverse skærm devices i et Smart Home er der 

annoncer med direkte link til de varer, der bliver reklameret for. Både Las Vegas og Smart 

Homes er begge to fælder for mennesker med afhængighedsproblemer. Både gambling og 

online shopping forsyner brugerne med en form for mekanisk gentagelse. Dette er, ifølge 

artiklen, en ting som misbrugerne søger i deres dagligdag, for at distrahere dem selv fra deres 

angst og skuffelserne i deres liv.  
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Konklusion 

I takt med at Smart Homes bliver et mere udbredt fænomen, og at firmaerne bag Smart Home 

teknologier, som Amazon og Google, bliver mere magtfulde, bliver det også mere og mere 

vigtigt for Smart Home brugere at være opmærksomme på konsekvenserne. Selvom Smart 

Homes virker som en naturlig udvikling af moderne hjem, er det vigtigt, ligesom med alt 

andet nyt teknologi, at sætte spørgsmålstegn ved det. Dette er måske allerede for sent for 

firmaerne bag, hvis primære fokus er profit, men det er endnu ikke for sent for den enkelte 

forbruger, at overveje om Smart Home teknologi er risikoen værd. Er det virkelig værd at 

være under konstant overvågning, blot for at brugeren kan bruge deres stemme til at styre 

diverse IoT i deres hjem? Da dette er et spørgsmål om perspektiv og personlige præferencer, 

findes der intet endegyldigt svar, blot et spørgsmål, som er værd at overveje. Dog kan vi 

forsøge at svare på, hvilke konsekvenser Smart Home devices kan have for Smart Home 

brugere. En funktion der er fælles for alle Smart Home devices er deres evne til at indsamle 

data. Den indsamlede data bliver brugt af firmaerne bag Smart Home devices, til at finde ud 

af, hvilke interesser de enkelte Smart Home beboere har. Denne information bliver 

hovedsageligt brugt til personlig markedsføring, hvilket betyder at den enkelte person vil få 

online annoncer baseret på personens søgehistorik, eller baseret på ting, som er blevet sagt 

højt i nærheden af deres smart speaker/hub device. Da dette jo er smart, eftersom det i mange 

tilfælde må antages at forsyne beboerne med mere relevante annoncer, så kan det samtidig 

opfattes som et brud på brugernes privatliv. Dette vil for nogle brugere måske skabe en 

utryghed eller ligefrem angst, da de kan føle sig overvågede. Derudover skaber det en 

sikkerhedsrisiko, da der altid er en mulighed for, at Smart Home devices kan hackes udefra. 

Dette kan give en udefrakommende adgang til sensitive data, der kan bruges til at afpresse, 

stjæle fra, eller på anden vis såre beboerne i hjemmet. Dette er naturligvis ikke noget, der 

sker for samtlige brugere, da en hacker skal have til formål at hacke sig ind i et device. Dog 

kan det stadig være et stort problem for enhver, der har et individ med intentioner om at såre 

dem. Dog kan mange Smart Home devices også øge sikkerheden i Smart Homes. Dette opnås 

blandt andet gennem kameraovervågning, både inde i og udenfor hjemmets vægge. Disse 

kameraer har ofte mulighed for at sende et live feed til andre smart devices, såsom en 

smartphone, eller direkte til et sikkerhedsfirma, som kan kontakte både hjemmets beboere og 
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politiet. Alt i alt, er det altså op til de individuelle brugere af Smart Home produkter, hvorvidt 

de positive konsekvenser opvejer for de negative konsekvenser. Dette kan dog først ske, hvis 

brugeren er grundigt informeret om alle konsekvenser, både positive og negative, fra Smart 

Home producenterne.  

I gruppen er der en bred konsensus, at de positive konsekvenser opvejer de negative, på 

udvalgte Smart Home produkter. Vi kan nemlig sagtens se det fede, ved at kunne styre 

forskellige dele af vores hjem med enten vores smartphone, eller vores stemme. Men vi kan 

dog stadig godt forstå årsagerne til at fravælge brugen af Smart Home produkter.    
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Appendiks 

Smart Hub: Smart Hub er en forbindelse station for hele Smart Home systemet 

Smart Home System: Smart Home System, er et system hvor flere teknologiske systemer 

arbejder sammen for at danne et Smart Home system. 

Smart Home: Smart Home er en generel betegnelse for et hjem der er blevet automatiseret 

til en vis grad, ved hjælp af teknologiske systemer.  

Smart Mirror: Et Smart Mirror består i bund og grund af et spejl som har en skærm bagved. 

Skærmen bagved viser et interface hvor man kan få vist kalender og mange andre relevante 

ting. Der er tilsluttet en mikrocomputer til skærmen så det er muligt at vise et interface på et 

Smart Mirror.  

Smart Home Device: Er et af de Smart Home teknologiske undersystemer som indgår i det 

større Smart Home System. Dette kan eventuelt være en smart termostat, det er en Smart 

Home device. Denne arbejder så sammen med andre teknologier i et system, som er hele 

brugerens Smart Home system. 

Raspberry PI 3b: En mikrocomputer som kører på styresystemet Linux, den kan alt som din 

normale windows computer ud over meget krævende ting som spil osv. Den bliver generelt 

brugt i innovationsprojekter og prototyping. 

Internet of Things (IoT): “The Internet of Things (IoT) refers to a system of interrelated, 

internet-connected objects that are able to collect and transfer data over a wireless network 

without human intervention.” (Aeris, 2020). Dette vil sige at alle objekter, med adgang til 

internettet, som kan kommunikere med hinanden uden menneskelig interaktion, går under 

definitionen Internet of Things. I et Smart Home kan det for eksempel være lamper, højtalere, 

digitale assistenter, fjernsyn og meget andet.  

IT (Information Technology): Information teknologi, er brugen af computere til at arbejde 

med data på forskellige måder.  
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